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 بسم هللا الرمحن الرحمي

امحلــد ا ا ي أأمــرك باــار الــوادلنين والإحســا  اإ ــ     

وحثنــا  ــت امتنــام بــره  واصــفناهي ا،عــرون دلإــ    و ــد نا اإىل 

كبارا   وأأوصاك ابلرتمح  ل    عظاما واإ خفض اجلناح من الرمحة هل  اإ

ك ربياك صغارا   اللهم فارمح وادل نا وامفرهلم وارض عـمم     اللهـم 

بنا يف احلياة فرسمه بنـا بعـد الوفـاة   اللهـم اجعلنـا هلـم ك  رسرهتم 

قرة أأ ني  وم  قوم الأشهاد   وأأمسعهم منا أأطيب النداء   وم التنـاد 

  واجعلهـــم بنـــا مـــن أأمـــبال ال ابء ابلأولد   حـــ    عنـــا واإ مه 

وا،سل ني يف دار كرامتك ومس تقر كرامتك  رب العـا،ني   أأمابعـد 

أأوالأثر : مـا أأهـدا ا،ـرء ا،سـخ لأخدـه هد ـة : فقد ورد يف اخلرب 

أأفضل من لك ـة حةـة نيد ـد  هللا هـا هـدا ي أأونيـرد  عـن ردا   

نين هذ  فوائد ملتقفة من كتاب موجب دار السالم يف بـر الـوادلو 

لقـايض محمـد بـن عبـد السـالم بـن ايب وصةل الأرحام ،ؤلفه الإمام ا

خـواأأهدإهـ  906بار النارشي ا ميين ا،توىف س نة    يف هللا ا لالإ

هل هللا القبول ي اإ ـه  ـت ماااـاء قـدنير  عىس هذا من هللا ومن أأ 

به و بـه  وابلإجابة جـدنير   وصـت هللا  ـت سـ يدك محمـد و ـت أ

 وسخ وامحلد ا رب العا،ني   

 هـ27/1/1432الأحساء :   امحد بن معر بن طالب العفاس
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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

  بني  دي الاتاب

ــ ــرار   وأأجــدل ال    ب تقدــاء محــدا ،ــن رفــل منــاال الأ الة للأ

لل الإكرام والإ عام   فأأندهلم دار السالم   وأأس بغ  ل م ح  خدار   الأ 

ـ ال للأرحـام   مجدـدا يف الليـل وصالة وسالما  ـت مـن    وص 

ضـاء يوالناس  يام   فهو س يد ودل أ دم   ا ي تركنا  ت احملدة الب 

ل ودلنـا  ليـه   ليلها كماره ل هاكل   مفا من خري اإ ا   لنيد غ عما اإ

ل وحذرك منه   فهو احلر ص  ت هـدا ننا   وهـ و   ول من رش اإ

ع ــمي   اخل لــا العظــمي   واخلــري الاب،ــؤمنني رءون رحــمي   لأ ــه  و 

ب  ابلقــرءا     ه و بــه   مــاتر   ل  صــت هللا وســخ  ليــه و ــت أ

اب    و ت التابعني هلم  ت ممر ادلهور  ن  دار  ت م هَـ ال  وماتغىن  

 والأاما    

: فــاإ  حقــوو الــوادلنين وســاار الأرحــام مــن أأمه  أأمــا بعــد

الواجبــات يف يعــ ل الإســالم   كيــف وقــد قــر  ا،ــوىل تقدســ  

لأ    } أأ  اشار يل ولوادل ك {أأس ؤ  شار  باار الوادلنين فقال 

  والأبونين ه  ا،وجـدا  ا،وىل س بحا ه هو ا،وجد احلقدقي للأولد 

فراد  ابلعبادة   وقر   كل  ابلس ببدة   و ا قىض س بحا ه وتعاىل ابإ

} ابلإحسا  اإ ـ     لسـ يف يف أأخـر ت حدـاهت  كـ  قـال سـ بحا ه 

ما  بلغن عندك لتعبدوا اإ   وقىض ربك أأ  ل اإ   وابلوادلنين اإحساك اإ
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  وقل هل  قول كرميا ولتمرهالارب أأحده  أأوالكه  فال تقل هل  أأن  

* واخفض هل  جناح ا ل من الرمحة وقـل رب ارمحهـ  كـ  ربيـا  

مـا  ـبلغن عنـدك يد القرءا  الارمي يف قوه تعاىل دـ وتق   صغري { } اإ

شارة وتل يح اإىل احلث  ت اإ  ابلظرن ) عندك (الارب {  ندال فده اإ

  عــن لياــوك قــر بني اســهل ادلخــول  لــ  يالأبــونين دلا الأولد 

 كثب   ولااا تارار   ل م   فاإ  هذا من الرب   

يف عرصـك احلـامع معلـوا بضـد مـن النـاس بيد أأ  طائفة 

قـامجم    ل ـا   مـن عـبء  هذا التوجدـه   فأأبعـدوه  عـن مـ   اإ

ٌ  خفـري   وجفـاءكبري   علـ  ـتوهذا القدام باؤوهن      مسـ

بلـغ هـم العقـوو  صاحبه من مغبًّة  كل   بـل اإ  فر قـا مـن النـاس

دخلو  أ ابءمه اإىل ا،راكـد اةت ـة اب،سـ نني  واجلفاء اإىل حد أأهنـم  ـ 

ليـوارومه بـذكل عــن أأعيـمم   ل اسـدلوا  لــ م سـ تار ال ســ يا    

وهذا من العقوو واللؤم ا،اـ ي ني   وهـو دـود حلقـوو الأبـونين   

ل الإحسا  ؟ !   وهل جداء الإحسا  اإ

اد يف الأرض بقفيعـــة كـــ  قـــر  ســـ بحا ه وتعـــاىل الإفســـ

} فهـل عسـ إ اإ  تـوليإ أأ  تفسـدوا يف جل وعد  رحام   فقالالأ 

الأرض وتقفعوا أأرحاممك * أأولئك ا نيـن لعـمم هللا فـأأ هم وأأمعـ  

اإ   فالأمر عظمي ي واخلفـب جسـ مي   والقضـية  ـص  أأب ارمه {

لك ملكف بعينه    كل طفح  السـ نة الغـراء ابلرتميـب يف الـرب 
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الرتهيــب مــن العقــوو والقفيعــة   اإ ــافة اإىل   ــو  وال ــةل   و 

 التنـد ل احلامي   

ويه  تلــف  -  ــ  هــذ  احلقــوو متعــددة متنو ــة  و،ــا

شخا    وف ا أأمور قد  ف  ابختالن احلالت   وتننوهي بننوهي الأ 

د الإمـام  ت العايم    وقد ل تففن لها الفالب ا يك الأ،عي   جـر  

فرا  بد السالم النارشي احملدث الفقده محمد ع  لهذ  احلقوو العظمية س 

ل فده الأح م تف يال   وأأاب  هذ   ت وجـه  ما ليـه  حافال   فَ  

 خوة واجلار وا، لوكني   من مد د   ك  أأ ان اإىل  كل حقوو الأ 

بفينا اإ ا قور  بأأترابه ي يف مو و ه مت مال جفاء الاتاب 

ــه   ــني   وفق ــي مت ــلوب  ل  ــد وا ي بأأس ــلوب  عدني كرشي  حض   وأأس

ل وفرســـها    رصـــني   فهـــو لنيـــ د ميـــر بأ  ـــة  تـــاه اإىل بيـــا  اإ

ل وأأعفـا  حظـه مـن البيـا    وااـفل  ولحبد ث  تفلـب رشحـا اإ

نين واحملــ   و ــوذ  كل حبــ  ت دثني  كل بــأأقوال الأ ــة ا،فرسـ

لكه ا،وفقني من الرجال ا،اهورنين   وهو مل  كل  مكال احلني وح

ــاب  ــن الإ نيااــف النق ــد ع ــ لت   وني ــه  ش ــن وج ــاوة ع الغا

 لفاظ   اإىل غري  كل من الفوائد   ا،س تغرب من الأ 

هذا وأأ  أأهل العخ قد تناقلوا خلفا عن سلف : أأ  العـاو 

نسـأأل لوادل ه عل  ليه من سوء اخلامتة   عيا ا ابا مـن  كل   
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ه   هللا الهدا ة وال ـالح لنـا ولأولدك  اإ ـه ويل  كل والقـادر  ليـ

به و به أأمجعني     وصت هللا وسخ  ت س يدك محمد و ت أ
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ماورد يف بر الوادلنين من الأحاد ث وتفسري بعض أألفاظها ويه 

  يف وأأربعو  حد ثا :

: عــن ابــن مســعود ريض هللا عنــه قــال :  احلــد ث الأول

 خ أأي الع ل أأحب اإىل هللا ؟ قـال سأأل  النيب صت هللا  ليه وس

قال ) بر الـوادلنين ( قلـ  ل قل  ل أأي ؟  ال الة  ت وقجا ( )

أأي ؟ قال : ) اجلهاد يف سبدل هللا ( قال حدثين هن ولو اسزتدته 

 لداد    أأخرجه البخاري ومسخ   

ا فدــه احلــث  ــت أأداء ) ال ــالة يف أأول وقجــا ( وبــدأأ هــ

احياسـب ر   الإسـالم   وأأول مصت هللا  ليه وسخ لأهنـا أأحـد أأ 

العبد  ت ال الة   ل قال : ) بر الوادلنين ( وقد  ل ـ  ممـا تقـدم 

أأ  الرب اإمس جامل للك خري   فهو شامل لالإحسـا  اإ ـ     وفعـل 

 امجليل معه    وفعل ما ارسه  من الإحسا  اإىل صد قه    

أأقول : ،ـا قـال : أأي الع ـل أأحـب ؟    سـؤاه  امـا يف 

وجبـه للعبـد أأوجبه هللا تعاىل ه   ومما ما أأ  اع ل   ومما ممجيل الأ 

ــه اإ ا فعــل  كل     ــه تعــاىل لأ  لي ــه ترجــل اإ ــد   وحقدقت  ــت العب

  بأأمر هللا تعاىل   مأأمورا  

و،ا     ال الة أأفضل الأع ل اخلال ـة ا تعـاىل لاوهنـا 

ما متةل  ت أأكرث العبـادات مـن القدـام والركـوهي والسـاود والقـراءة 

ة  ــت النــيب صــت هللا  ليــه وســخ   و ــت كــف وا كــر وال ــال
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النفس من مجيـل الأفعـال والأقـوال   وتـرك مـا سـوا هللا تعـاىل ي 

بقــوه ) لوقجــا (  ــت أأ  ا،ــراد  ) ال ــالة لوقجــا ( فــدلقــال ه : 

ا،فرو ة   ل قال ه ل أأي قال ) ل بر الوادلنين ( لأ ـه أأ ضـا مـن 

اىل للعبد  ت العبـد   ل قـال : فروض الأعيا  اليت أأوجهبا هللا تع

ل أأي ؟ قال ) ل اجلهاد ( لأ ه مـن فـروض الافا ـة   فـ   دو  

مرتبة فرض العني   و كل  ـدل  ـت أأ  فـرض العـني أأفضـل مـن 

 فرض الافا ة   

أأ  القامئ بفـرض الافا ـة ه مد ـة  ـت ( الرو ة ) يف   عم

الإســ نا: :  مــام احلــرمني   قــالالقــامئ بفــرض العــني   و قــ  عــن اإ 

ليه وادلوس ب   وسـ بقه  حساو   الا يخ أأبو محمد والأ س تا  أأبو اإ قه اإ

ليــه أأبــو  ــن الســ ناي و  مــام اإ قــ  عــن أأهــل التحقدــا   وقــال الإ

والوقـ  الدركيش : هـذا ل  بغـي ي لأ ـه اإ     ا،ـراد اإ ا اادحـ  

ل أأ  نياو  ه  ل أأحده  فال شك يف تقدمي فرض العني ي اإ لاسل اإ

واإ     الوقـ   ه قر ب مـر ض    يف سقو  امجلعة مع نبدل ك 

ه   أأل تـرا أأك قـدمنا تقدمي فرض الافا ة ل قتيض أأفضليتمنسعا ف 

الاسون  ت صالة الفرض عند ايساهي الوق  مل أأ ه س نة   فـخ 

اـ  بأأفضـليته ؟ ! و ـدل أأ ضـا ،ـا  كـرك  أأ  فـرض تقدميـه ح  نيان 

ه اخلروه منه   خبالن العوهي العني  لدم ابلعوهي ح  لجيوا 

يف فرض الافا ة   وأأ  من ترك فرض  ني أأجرب  ليه قفعا   ويف 
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لقوه فروض الافا ة خالن   والقائل بتفضيل فرض الافا ة منااهي 

يل  مبثل أأداء ما افرت  تعاىل ) لن  تقرب ا،تقربو    ل م ( اهـ   اإ

أأ   وجـد أأقول : وهذ  ا،سأأةل  ل ية لمعليـة ي اإ  لمياـن 

عـني وهـو غـري  ـا  حـ  قامئ بفرض الافا ة وحد  دو  فرض ال

بفرض العني   وأأما اإ ا    قا ـا بفـرض  فضل من القامئ قال : اإ ه أأ 

فال شك يف أأفضـليته فقال الافا ة والعني وال خر قا ا بفرض العني 

   وهللا أأ خ   

قد اسنالك امجلل بني هذا احلد ث قال الإمام النووي : و 

ــرة ) وما ــه جعــل يف حــد ث أأيب هرني ــث أأ  ــا  مــن حد جــاء يف معن

 الأفضل الإميا  ل اجلهاد ل احلج (   

 ويف حد ث أأيب  ر ) الإميا  واجلهاد ( 

ــوادلنين ل  ــر ال ــن مســعود : ) ال ــالة ل ب ويف حــد ث اب

 اجلهاد ( 

 ؟ قـال عبد هللا بن معرو : أأي الإسالم خريحد ث ويف 

  ت من عرف  ومن مل تعرن (  ) تفعم الفعام وتقرأأ السالم

ويف حد ث أأيب موىس وعبد هللا بن معرو : أأي ا،سل ني 

 خري ؟ قال ) من سخ ا،سل و  من لسا ه و د  (   

 وحص يف حد ث عامث  ) خريمك من تعخ القرءا  و ل ه (   
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ل تلـف العلـ ء يف امجلـيف ال حيح كثرية   واخ  وأأمثال هذ 

بوعبد هللا احللميي عـن شـ يخه أأيب باـر ل أأ ا   فذكر الإمام اجلليب م

القفال الاايش وهو غري القفال ال ـغري ا،ـرواي ا،ـذكور يف كتـب 

 ا بوهجني :  ابنا اخلراسا يني أأ ه مجل ب ممتأأخري أأ 

خــ  أأحــده  تالن جــواب جــرا  ــت حســب : أأ   كل اإ

اختالن الأحوال والأشخا    فاإ ه قد  قال : خـري الأشـ ياء كـذا 

 ه خري مجيـل الأشـ ياء مـن مجيـل الوجـو    بـل يف حـال    ولنيراد أأ 

دو  حــال   واسناــهد يف  كل بأأخبــار ي ممــا : عــن ابــن عبــاس 

ريض هللا عم  أأ  رسول هللا صت هللا  ليه وسخ قال ) جحة ،ن 

مل حيج أأفضل من أأربعني مدوة   ومدوة ،ن جح أأفضـل مـن أأربعـني 

 جحة (

،ـراد مـن أأفضـل الأعـ ل   نياو  اأأ ه جيوا أأ  الوجه الثا 

كذا   أأو من خريها   أأومن خريمك من فعل كذا   حفذف  ) مـن ( 

مـن أأ ه : فال  أأعقل الناس وأأفضلهم    ونيراد ك   قال ويه مرادة 

 أأعقلهم وأأفضلهم  

ومن  كل قوه صت هللا  ليه وسخ ) خريمك خـريمك لأهـ   

الكم القفـال  ( ومعلوم أأ ه ل  ري بذكل خري النـاس مفلقـا   هـذا

 رمحه هللا   و ت هذا الوجه الثا  : نياو  الإميا  أأفضلها مفلقـا  

فضـل الأعـ ل   ل  عـرن فضـل والباقدات منساو ة يف كوهنا من أأ 
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بعضها  ت بعض بدلئل تدل  ل ا   و تلـف ابخـتالن الأحـوال 

فضلها كذا ت ) أأ والأشخا    فاإ  قدل : لقد جاء يف بعض الروا 

ا ( حبــرن ل ويه مو ــو ة للرتت ــب ي فــاجلواب أأ  ) ل ( كــذ ل   

دراك مـا العقبـة * } ومـا أأ هنا للرتت ب يف ا كر ك  قـال هللا تعـاىل 

 } ل    مــن ا نيــن ءامنــوا {اإىل أأ  قــال هللا تعــاىل  فــك رقبــة {

} ومعلوم أأ ه ل س ا،راد هنا الرتت ب يف الفعل   وك  قـال سـ بحا ه 

} ل ءات نـا اإىل أأ  قـال تعـاىل  ربـمك  لـيمك { قل تعالوا اتـل مـاحرم

} ولقـد خلقنـامك ل صـوركمك ل قلنـا وقـوه تعـاىل  موىس الاتـاب {

 و ظاار  كل كثرية   وأأنادوا يف  كل :  لل الااة اجسدوا ل دم {

 ل قد ساد قبل  كل جد    قل ،ن ساد ل ساد أأبـو    

 اهـ الكم الإمام النووي رمحه هللا تعاىل   

: عن أأيب هرنيرة ريض هللا عنه قـال : جـاء  احلد ث الثا 

رجل اإىل رسول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ فقـال :  رسـول هللا ي 

؟  بيت ؟ قـال : ) أأمـك ( قـال ل مـناحبسن  ـمن أأحا الناس 

أأمـك ( قـال ل مـن ؟ قـال ) مك ( قال ل من ؟ قال ) قال : ) أأ 

فظ مسخ ) ل أأدكك أأدكك خرجا  واللفظ للبخاري   ويف لأأبوك ( أأ 

 (  وااد مسخ يف روا ة : قال : فقال : )  عم وأأبيك ي لت  َب أأ   (

ويف الرتمذي عن هد بن حامي عن أأبيـه عـن جـد  قـال : 

ر ؟ قال : ) أأمك ( قـال : قلـ  : ل مـن قل   رسول هللا من أأب  
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؟ قال ) أأمك ( قال قل  : ل مـن ؟ قـال : ) أأمـك ( قـال قلـ  

 قرب فالأقرب (   ؟ قال ) ل أأابك ل الأ  ل من

ويف روا ـة أأيب داود قــال : قلــ   رســول هللا مــن أأبــر ؟ 

 فقال : أأمك ل أأمك ل أأمك ل أأابك   ل الأقرب فالأقرب  

: عن لكيب بن منفعة عن جد  ريض هللا  احلد ث الثالث

عنه أأ ه أأىت رسول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ فقـال :  رسـول هللا 

ختك وأأخاك ومولك ا ي  ن  اك أأابك وأأ ر ؟ قال ) أأمك و أأب   من

موصـوةل ( أأخرجـه أأبـوداود   قـال ابـن الأثـري  ي حا واجب ورمح

قوه ) رمح موصوةل ( كنا ة عن الإحسـا  اإىل الأقـربني والتعفـف 

 اهلم   وقفعها  د  كل   اهـ  م   والرفا هم   والر ا ة لأحو  ل

و قـال ن سالمه أأيب سالمه عن خداش ب:  احلد ث الرابل

هللا صـت هللا : قـال رسـول قـال ريض هللا عنـه  ابن ايب سالمة 

مــرات   أأوآ أ مــرأب بأأبيــه مــرأب بأأمــه ثــالث  ليــه وســخ ) أأو  أ  

مرأب مبول  مرتني     ليه واإ      ليه منه أأ ا  ؤ  ـه ا ي أأوآ اإ

قال ابن ( أأخرجه الب قي يف ) شعب الإميا  ( وابن ماجه واحلامك   

ل هذا احلد ث     عبد الرب : خداش هذا مل نيرو ه اإ

ابـن مسـعود ريض هللا عبـد هللا : عـن احلد ث اخلـامس 

عنه قال : أأىت النيب صت هللا  ليـه وسـخ أأعـرايب فقـال :  رسـول 

ــة  ــواإ  مــورس هللا ي اإ  رجــل مــن أأهــل الباد  ا وأأاب   واإ  يل أأم 
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إم أأوىل ب ـليت ؟ فقـال فـأأ 00 وخال وخـاةلوع  ومعتا وأأخا وأأختا 

خـاك   ختك وأأ هللا  ليه وسخ ) أأمك وأأابك   وأأ  رسول هللا صت

 خرجه الب قي أأ ضا   وأأدكك أأدكك ( أأ 

عن ا،قدام بن معدي كرب ريض هللا :  احلد ث السادس

  هللا عـد هللا صت هللا  ليـه وسـخ  قـول ) اإ عنه أأ ه مسل رسول 

ل يمك بأأهمـاتمك ل  وصـيمك بأأهمـاتمك ل  وصـ وجل  وصيمك بأأهمـاتمك   

 وصــيمك بــأ ابامك   ل  وصــيمك ابلأقــرب فــالأقرب ( أأخرجــه الب قــي 

 أأ ضا   

) وأأخرجـه البخـاري : قال الا يخ شهاب ادلنين ابـن جحـر 

 يف الأدب ا،فرد   وامحد وابن ماجه و حه احلامك   اهـ 

مســخ : ال ــحابة هنــا بفــتح  حمــام النــووي يف رش قــال الإ 

حاد ـث عىن ال حبة   وفدـه  عـين احلـد ث   وكـذا يف الأ اد مبال 

حقهم بذكل ل بعدها احلث  ت بر الأقارب   وأأ  الأم أأ  يا،ذكورة 

 الأب ل الأقرب فالأقرب   

ب تقـدمي الأم كـرثة تعهبـا  ليـه وشـفقجا قال العلـ ء : وسـب

 لل ترب تـه وخدمجا ومعاكة ا،ااو يف محـ  ل و ـعه ل اإر ـا ه 

ــل احلــار   ــه وغــري  كل   و ق ــة أأوســاخه ومتر ض ــه ومعاجل خدمت

احملاس يب رمحه هللا تعاىل اإج هي العل ء  ـت أأ  الأم تفضـل يف الـرب 

  ت الأب   
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يـاض خالفـا يف  كل  فقـال امجلهـور  00وحىك القـايض ع 

بتفضيلها   وقال بعضهم نياو  بره  سـواء   قـال : ونسـب بعضـهم 

ــوا ــاكل   وال  ــذا اإىل م ــىن ه ــث يف ا،ع ب الأول لرصــ  الأحاد 

 ا،ذكور   اهـ الكم النووي  

وقال ابن النحـوي : يف هـذا احلـد ث دلةل  ـت أأ   بـة 

 بـة الأب   لأ ـه الأم والافقة  ل ا   بغي أأ  تاـو  ثالثـة أأمثـال 

 ليه ال الة والسالم كررها ثـال    و كـر الأب يف الرابعـة فقـال   

هد ه العيــا    و كل أأ  صــعوبة امحلــل واإ ا تؤمــل هــذا ا،عــىن شــ 

  م وياق  ها دو  الأب خللو   والو ل والر اهي والرتبية تتفرد ها الأ 

 عما   

ىن   سود ادلؤيل ق ة أأاب  ف ا هذا ا،عجرا لأيب الأ  قدو 

بيدة أأ  مرأأتـه   أأاب الأ  كر أأبوحامت عن أأيب ع  سـود جـرا ب نـه وبـني اإ

ـة ي فســار  الكم وأأراد أأخــذ ودل  ممــا   اإىل ا د وهــو وايل البرصـ

  و ـاء بين هذا    بفينفقال  ا،رأأة ه : أأصلح هللا الأمري   اإ  ا

قام      وجحري فناء    وثديي سقاء    أألكؤ  اإ ا كم   وأأحفظه اإ ا

حــ  اإ ا اســ توىف ف ــاه و لــ   فــخ أأال بــذكل ســ بعة أأعــوام ي

 كرهـا !  أأخـذ  مـين ورجـوت رفعـه أأراد أأ   فعه ي ل  أأم  و خ اه 

   بين محلته قبل أأ    ـ هللا   هذا االأسود : أأصلحك  بوفقال أأ 

دبه وا ظر يف أأود  ي قالـ  ك أأقوم يف أأ وو عته قبل أأ  تضعه   وأأ 
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ة و ـعه شـهو و ا،رأأة : صدو أأصلحك هللا مَحَ   خفا ومحلته ثقال   

ردد  ت ا،رأأة ودلها فهيي أأحا به رها   فقال ه ا د : أأ وو عته ك  

 ك ودعين من جسعك   من

مـراة قالـ  : ا أأبو داود عن عبد هللا بـن معـرو أأ ورو    اإ

 رسول هللا  ي اإ  ابين  هذا    بفين ه و ـاء   وثـديي ه سـقاء 

   نــد ه مـين !! فقـال أأ  أأاب  طلقين وأأراد أأ   وجحري ه حواء   و 

  ليه ال الة والسالم ) أأ    أأحا به ما مل تناحي ( اهـ 

لنـووي : قـال القـايض : وأأمجعـوا  ـت أأ  الأم مام اقال الإ 

ممـن سـواه    قـال : وتـردد بعضـهم بـني يف الرب والأب أ كد حرمة 

 الأجداد والإخوة لقوه صت هللا  ليه وسخ ) ل أأدكك أأدكك ( 

   قـدم يف الـرب الأم ل الأب ل قال أأ ابنا : اسـ تحب أأ 

ت   ل ساار احملارم الأولد ل الأجداد واجلدات ل الإخوة والأخوا

مـن  وي الأرحــام  لأعــ م والعـ ت والأخــوال واخلــالت   و قــدم 

الأقرب فالأقرب   و قدم من أأدىل بأأبونين  ت من أأدىل بأأحـده    

بن العم وب ـ  العـم   وأأولد الأخـوال  رم يل بذي الرمح غري احمل  إ

فل   ل واخلالت وغريمه   ل اب، اهرة   ل اب،وىل من أأ ت وأأس

ادلار  ت اجلار   وكذا لو   القر ب البعيد    و قدم القر باجلار 

يف بــآ أ خــر قــدم  ــت اجلــار الأجنــيب   وأأحلقــوا الــدوه والدوجــة 

 ابحملارم   وهللا أأ خ   
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قــال الأ رعــي :   بغــي ا   قــال : ل ا،ــوىل مــن أأ ــت ل 

بعيــد ا،ـوىل مــن أأسـفل   قــال ومـا كر  النــووي مـن أأ  القر ــب ال 

 ل فده الرافعـي   وا ي قـاه ا،ـاورديمقدم  ت اجلار القر ب ي اتب

ــ ــو الفيــب والأاهــري : أأ  ــب والقــايض أأب ــو    ه جــريا  أأجا  ه ل

 وأأقاربه أأاب د جفريا ه أأوىل   اهـ 

أأقول : ااهد للا يخني اإطالو الاتـاب العدنيـد والسـ نة   

فقوه تعاىل  أأما الس نة : فاإطالو الأحاد ث ا،تقدمة   وأأما الاتاب

} واعبدوا هللا وليعكوا به ش ئا وابلوادلنين اإحساك وبذي القـر  

واليتاىم وا،سـاكني واجلـار  ي القـر  واجلـار اجل ن ـب وال ـاحب 

} واإ  اخذك مدثاو بـين ال  ة   وقوه تعاىل  ابجلَنب وابن السبدل {

وقـوه  اإرسائيل لتعبدو  اإل هللا وابلوادلنين اإحساك و ي القر  {

ل اإ   وابلوادلنين اإحساك {تعاىل  ل قال  } وقىض ربك أأ  لتعبدوا اإ

  ولأ  صةل الرمح واجبة     ا القر  حقه { } وأأت  تعاىل 

وأأطلا صت هللا  ليه وسخ قوه ) ال دقة  ت ا،ساني 

هنا  ت  ي القر   صدقة وصةل    فـدل مجيـل اث تا  : صدقة   واإ

ب   وهللا ما كرك   ت أأ  الرمح  د أأقدم مـن اجلـار واإ  قَـر  واإ  بع 

 س بحا ه أأ خ   

 : عن أأيب هرنيـرة ريض هللا عنـه أأ  النـيب احلد ث السابل

فه   رَغ أأ فه   قدل صت هللا  ليه وسخ قال : ) رََغ  أأ فه   رَغ أأ 
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رَب  أأحـده  أأوالكهـ   من  رسول هللا قال : من أأدرك أأبو ه عند الا 

روا  مسخ   قال الإمام النووي ريض هللا عنه ومل  دخال  اجلنة ( 

رَغ بضم الراء وفتحها وكرسـها   : رَغ بفتح الغني وكرسها   وهو ال

لال ابلرمل   وقدل : الرَغ  فه ابلرغام وهو تراب خمتوأأص  : ل ا أأ 

 صاب الأ ف مما  ؤ  ه   قال أأهل اللغة : ومعنا   ل   لك ما أأ 

ظم  ثوابه   ومعنا   نويف احلد ث احلث  ت بر الوادلني وع 

: أأ  بره  عند كربه  و عفه  ابخلدمة أأوالنفقـة أأوغـري  كل سـبب 

 يف  كل فاته دخول اجلنة وأأرَغ هللا أأ فـه دلخول اجلنة   مفن قرص  

   اهـ 

قال احلامي الرتمذي :    النيب صت هللا  ليه أأرمح بأأمته 

هللا تعـاىل فقـال  من أ ابهئم   وأأرأأن هم من أأهماهتم   وبذكل وصفه

} وقـال  } عدنيد  ليه ماعنإ حر ص  ليمك اب،ؤمنني رءون رحـمي {

ل رمحة للعا،ني { وبلغ من شـفقته  ـت أأمتـه أأ ـه     وما أأرسلناك اإ

   قـل مـن دمـه  ـت ثوبه حني أأدموا وهجه خمافة أأ بيد  و دمه  أأخذ 

ــه   و ــوا  ـكو   قاتلو  ـــدل هــم العــذاب ومه ابا معـ الأرض فدن

اجاء به   فد اؤ   ت قوم أ منوا وصدقوا مبوهجه   وكرسوا رابعيته 

ل وا وصاموا رمضا  برَغ الأ ـوصل   ف والبعـد عـن الرمحـة لنياـو  اإ

ف حبا الوادلنين تاـذ با   نياو   كل يف ا،س تخ  حلةة   فداوا أأ 

ســ نا {،ــا أأنــدل هللا تعــاىل يف قــوه  نســا  بوادل ــه ح   } ووصــينا الإ
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اجلاحدنين ا،نافقني ا نين قد أأخرب هللا عد وجل  فداو  د اؤ   ت

 أأهنم يف ادلرك الأسفل من النار   

وجيوا أأ  نياو   كل يف ا،ؤمنني ابا   ا، دقني رسـوه 

  ا،ــؤمنني مبــا أأنــدل هللا مــن الوصــاة ابلــوادلنين   غــري أأهنــم اتبعــوا 

شهوات  فوسهم فاشـ تغلوا هـا عـن مر ـاة هللا تعـاىل ورفضـوا مـا 

هللا تعاىل به من شار  وشار وادلإم   وجعل بره  سـبب  أأمرمه

ر ــاه  أأكــرب الابــريات   وا،ؤ ــة يف اإ مفــرا  الســ ئات   وعقــوقه  

اسـرية   وا،ثوبـة  ـت  كل جلـيةل كبــرية   فـخ جيـب هلـم مــن هللا 

أأ   عذهم ابلنار و فهـرمه هـا  هللا تعاىل  ت هؤلء بمَك ا،غفرة   حفَ 

ا أأعفامه من الفهارات   ول ققوا مـن أأثقـاهلم مبـا مل  تفهروا مب  اإ 

بنَي  هلم من الافارات   فأأبعدمه من امرة السابقني يف دخوهلم جنـة 

  فهم بـذكل   فـأأخربوأأخ ر مفراهنم اإىل مدة   وأأرَغ أأ رب العا،ني   

 بده حةه ف م   فااء هلم ما شاء هللا   وأأراد فـ م مـا أأراد هللا   

ـف  ل  به وحل   ل الوس يةل من قربـه ير  فاإ ا دخل  ت شـفل هلـم فا 

ف م   واس تغفر هلم فغفرهللا هلـم   ف  ـ  دعوتـه تـٌ منـه  ليـه 

ال الة والسالم موافقة ا يف ما يئته   ومل تان غلظة  ت أأمتـه 

ه حفــي   ومل  حبيــب ومنــه قر ــب   وه صــفي وبأأمتــ  اإ  هــو ا

بىل   ـت هللا   بـل وافقـه يف نيان  تقدم بني  دي هللا تعاىل ول  تأ
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لك الأحــوال   وأأثــر  بتــه يف لك الأعــ ل صــت هللا  ليــه الابــري 

 ا،تعال   اهـ 

: عن عبـد هللا بـن معـرو ريض هللا عـم   احلد ث الثامن

ال : أأاب عـك قال : أأقبل رجل اإىل  يب هللا صت هللا  ليه وسـخ فقـ

 ي قـال ) فهـل مـنبتغي الأجر مـن هللا تعـاىل  ت الهارة واجلهاد أأ 

قال  عم بـل الكهـ    قـال : ) فتبتغـي الأجـر يح ؟ أأحد وادل ك 

حسـن  بـج  (  عم قال : ) فـارجل اإىل وادل ـك فأأ  من هللا ؟ قال

روا  مسخ   ويف روا ة : جاء رجل اإىل النيب صت هللا  ليه وسخ 

عم قـال ) ففـ   د فقال : ) أأيح  وادلاك ؟ ( قال  اس تأأ  ه يف اجلها

جفاهد ( وهذا لفظ البخاري   قال الإمام النووي رمحـه هللا : هـذا 

ظم  فضيةل بره    وأأ ه أ كد مـن اجلهـاد   وفدـه ح   دـة لكه دليل  لع 

ل ابإ هن  اإ ا  ك مسل ني   فأأ ،ا قاه العل ء : اإ ه لجيوا اجلهاد  مجل اإ

 اهـ  العل ء  ت الأمر برب الوادلنين وأأ  عقوقه  حرام من الاباار  

: عن أأيب هرنيرة ريض هللا عنه قال : قـال  احلد ث التاسل

ل أأ  جيـد   رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) لن جيدَي ودل وادل  اإ

) وسـخ مملو  ف ارت ه فدعتقه ( روا  مسخ   قـوه صـت هللا  ليـه 

فدعتقه ( ل س معنا  اس تئنان العتا فده بعد ا،ـٌ ي لأ  الإجـ هي 

بـن اإ ا ملاـه يف احلـال   واإ ـا منعقد  ـت أأ   الأب  عتـا  ـت الإ

معنا  : اإ ا اشـرتا  فـدخل يف ملاـه عتـا  ليـه   فلـ     العـاء 
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 ـا     كل جـداء ه أأ يف العتا اإىل عقد العاء   واإ سببا لعتقه 

اإ  خل ه بذكل مـن  عتا أأفضل ما نعم به أأحد  ت أأحد ي  لأ  ال 

ل ه أأحـ م الأحـرار يف  ـ الرو   وجرب بـه الـنقص ا ي فدـه   و 

 مجيل الترصفات   قال  كل ابن الأثري   

د هللا بـن : عن عبد هللا بن د نار عن عب احلد ث العارش

عرايب فقال : أألس  معر ريض هللا عم  : أأ   ه    يف سفر مفر به اإ

فالك بن فال  ؟ قال بت   قال فأأعفا  ح را    اإ ا َمـل  راحلتـه 

ح بركوبه  و   ااد ها رأأسه   فلـ  أأدبـر الإعـرايب ي   وع مته ترو 

قال ه بعض أأ ابه : اإ  هذا    نيرىض بدرمه أأودرمهني فأأعفيته 

ح رك ا ي كن  تروح  ليه اإ ا ملل  راحلتك   وع متـك الـيت 

رأأسك !! فقال : مسع  رسول هللا صـت هللا  ليـه ها كن  ياد 

أأبيـه (  د  ل الرجـل أأهـل و  وسخ  قول : ) اإ  مـن أأبـر الـرب أأ    ـ

روا  مسخ   ويف روا ة ) اإ  من أأبر الرب صةل الرجل أأهل ود أأبيـه 

ــال يف أ خــر : اإ  أأاب     صــ ــويل   ( وق ــد أأ    ــر   ويف بع د قا لع 

حفـظ روا ة عن ابن مع ر : أأ  النيب صت هللا  ليـه وسـخ قـال ) اإ

أأصـدقاء د هنا مض ومة الواو  ويف هـذا فضـل صـةل أأبيك ( الو   د  و  

كـراهمم   وهـو متضـ ن لـرب الأب و  كرامــه الأب والإحسـا  اإ ـ م واإ اإ

صدقاء الأم والأجداد وا،اـا  والـدوه لاو ه بسببه   و لتحا به أأ 

كرامـه  ليـه ال ـالة والسـالم  والدوجة   وقد وردت أأحاد ـث يف اإ
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خالئل خدجية ريض هللا عما   هذا الكم الإمام النووي يف رشحه 

 ،سخ   

: عن عبد هللا بن معـرو ريض هللا  احلادي عع احلد ث

عم  : أأ  رجال أأىت النيب صت هللا  ليه وسخ فقال :  رسول هللا 

ي جئ  أأاب عك وترك  أأبوي   بادا  ي فقـال ) أأرجـل أأهاهـ  كـ  

 أأبادج  ( روا  الب قي   

عن أأنس بن مـاكل ريض هللا عنـه :  احلد ث الثا  عع

  ليه وسخ فقال : اإ  أأش جيي سول هللا صت هللاقال : أأىت رجل ر 

فقال ) هل بقي أأحد من وادل ك ؟ قـال  أأقدر  ليه ياجلهاد واإ  ل

تا هللا ف ا فاإ ا فعل   كل فأأ   حـاه ومعمتـر ا: أأيم   قال : ) ف

 وجماهد   واإ ا دعتك أأمك فاتا هللا وبرها ( روا  الب قي   

ن معـر ريض هللا : عن كفل عـن ابـ احلد ث الثالث عع

عــم  قــال : قــال رســول هللا صــت هللا  ليــه وســخ )  ومــك  ــت 

ــك تضــ  ــرا بوادل  نير ب ــن هجــادك ح الرسـ اه  و ضــح  ك أأفضــل م

ــال : يف ابلســ يف يف ســبدل هللا عــد وجــل  ( روا  الب قــي   ل ق

  عبد العدنيد بن أأيب رواد وهـو غـري قـوي و،تنـه شـواهد قـد س ند

     وهللا أأ خ   مض

: عن ابن معر ريض هللا عم  قـال :  د ث الرابل ععاحل

مر رجل  ت أأ اب رسـول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ ه جسـم 
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وجاء النيب صـت  الوا : لو    هذا يف سبدل هللا يفق ي عين َخلقا 

فقـال : ) لعـ  لوا : لـو   هـذا يف سـبدل هللا ي هللا  ليه وسخ فقا

هو يف سبدل هللا   لع  نياـد  ـت نياد  ت أأبونين ش يخني كبرينين ف 

صبية صغار فهو يف سبدل هللا   لع  نياد  ـت  فسـه ليغن ـا عـن 

 الناس فهو يف سبدل هللا ( روا  الب قي   

: عن سهل بن معـا  عـن أأبيـه أأ  احلد ث اخلامس عع 

ـ ر  النيب صت هللا  ليه وسخ قال ) من بَ  ر  ( وادل ـه ااد هللا يف مع  

    روا  الب قي

عـن أأنـس بـن مـاكل ريض هللا :  احلد ث السادس عع

عنه قال : قال رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ : ) مـن أأحـب أأ  

ميد هللا يف معر  ونيد د يف راقه فليـرب وادل ـه ولي ـل رمحـه ( روا  

 الب قي   

: عن معا  بن أأنـس ريض هللا عنـه  احلد ث السابل عع

وادل ـه طـو  ه ااد  ر  ل : ) من بَـأأ  النيب صت هللا  ليه وسخ قا

 روا  أأبو  عت والفربا    كذا قاه الهيمثي   هللا يف معر  ( 

: عن رافل بن مادث و   ممن شهد  احلد ث الثامن عع

ا دة يف  أأ  النـيب صـت هللا  ليـه وسـخ قـال : ) الــرب    ياحلد بدـة 

أأخرجه الهيمثي   الع ر   وال دقة متنل مدتة السوء ( روا  امحد كذا 

ــاإ  قدــل ال جــال والأرااو م   مــام النــووي : ف ــد  قــال الإ ــد ق رة لتد 
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 أأجلهم لاسـ تأأخرو  سـا ة ولاسـ تقدمو  {جاء } فاإ ا ولتنقص 

ــة : ال ــحيح ممــا : أأ   هــذ   ــ ء أأجــابوا بأأجوب ــاجلواب : أأ  العل ف

ه الد دة ابلربكة يف الع ر والتوفدا للفا ات   وع رة أأوقاته مبا  نفع

 ه ابل س بة غري  كل   والثا  : أأ  ن الضياهي يفخرة وصيانجا عيف ال  

اإىل مـا ظهر لل الااــة ويف اللـوح احملفــوظ و،ـو  كل   فدظهــر أأ  

ل أأ    ل رمحه   فاإ  وصلها ا د ه أأربعـو    معر  س تو  س نة  اإ

} وقد  خ هللا تعاىل ماس يقل ه من  كل وهو من معىن قوه تعـاىل 

فبال سـ بة اإىل  ـخ هللا تعـاىل وماسـ با  اااء و ثب  {ميحوا هللا ما

  لا دة بـل يه مسـ تحيةل   وابل سـ بة مـاظهر لل خلـوقني ر  دَ به قَ 

  ا،ـراد بقـاء  كـر  تت ور الد دة   وهـومراد احلـد ث   والثالـث أأ 

فكأ ه مل مي    ح   القايض وهو  عيف أأوابطـل    امجليل بعد  ي

 وهللا أأ خ   

ين :  ع } ل قىض أأجال {احدي : قوه تعاىل قال الإمام الو 

ىل  عند  { } وأأجل مس    جل احلياة اإىل ا،وت أأ   عين أأجل ا،وت اإ

البعث وقدام السا ة   وهذا قول ابن عبـاس واحلسـن وسـعيد بـن 

 ب وقتادة والضحاك ومقاتل   ا،س    

جلني من مودل  ابن عباس : اإ  هللا قىض للك  فس أأ قال 

وته اإىل مبعثـه   فـاإ ا    الرجـل صـاحلا واصـال اإىل موته   ومن م

  وااد اىل ا،بعـث ل ا،ـ ت َجـل احلياة مـن أأ ه ااد هللا يف أأجَ مح  رَ ل  
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يف أأجــل ا،بعــث   واإ ا    غــري صــا  ولواصــل  قــص هللا مــن 

ر أأجل احلياة وااد يف أأجـل ا،بعـث   و كل قـوه تعـاىل  } ومـا  َع  

ر  اإ  ر ول نقص من مع   َع   فأأثب  ا دة و ق ا     ل يف كتاب {من م 

قـ  اخللـا اإىل الأول أأجل احلياة ادل يا مـن و  لوقال بعضهم : الأج

ل الاخرة   لأ  احلياة يف ال خرة ل ا قضاء لها جَ ا،وت   والثا  : أأ 

ىل هــذا  ي ول عــخ كيفدــة احلــال يف هــذا الأجــل اإل هللا تعــاىل   واإ

متحــا  أأجــال ل جعــل التفســري أأشــار القاــريي بقــوه : جعــل ل الإ

متنا  أأجال   فأأجل الإمتحا  يف ادل يا وأأجل الإمتنا  يف العقىب  لالإ

  و قال : معب للفلب أأجال وهو وق  ا،هةل ل عقبه بأأجل بعـد  

وهو وق  الوصةل فا،هةل لهـا مـدا ومنجـي    والوصـةل بـال مـدا 

ولمنجي    فوق  الوجود ه ابتدأأ وهو حني تفلل مشوس التوحدـد 

 ل تنرسمد فال مروب لها بعد الفلوهي   اهـ 

للفلـب أأجـال اإىل أ خـر    معب وما أأحسن قوه : و قال 

جلـــني معـــا يف ادل يـــا   و كل أأ  العـــاآ وهـــو ااـــري اإىل أأ  الأ 

ا،عرض عن هللا تعاىل معب هللا تعاىل ه أأجال يف ا،هةل فـاإ   ب 

 تعـاىل وأأكب وأأقلل ع  هو  ليه دخل يف أأجل الوصـةل فوصـ  هللا

و ور قلبه بنور معرفته   حفي ئـذ حييـا قلبـه بعـد أأ     مدتـا لقـوه 

 } أأومن    مدتا فأأحدينا  وجعلنا ه  ورا مييش به يف الناس {تعاىل 

وقوه : وهو حني تفلل مشوس التوحدد ل تنرسمد فال مروب لهـا 
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دك  ب عبـد  أأ بعد الفلوهي ي أأشـار بـذكل اإىل أأ  هللا تعـاىل اإ ا قـر  

} ما أأعفا  لأ ه حفظه وتول    فهو وليـه يف د يـا  وأأخـرا  لاسأأه 

   هلم دار السالم عند رهم وهو و  م مبا   وا  ع لو  {

:  عـن أأيب ادلرداء ريض هللا عنـه احلد ث التاسـل ععـ 

دل ابب من أأبواب اقال : مسع  رسول هللا  ليه وسخ  قول : ) الو 

روا ـة  ـيعه ( ويف  ظَ  كل أأوف ـاجلنة أأو أأوسـال أأبـواب اجلنـة أأحَ 

مرتـه ه أأمـه أأ   ـزتوه ل أأ رجال أأمرتـ عن عبد الرمحن السل ي : أأ 

مرأأتـك  ول  بفالقها   فسـأأل أأاب ادلرداء فقـال : ل أ مـرك بفـالو اإ

ت مك   وقال : سأأحدثك ي مسع  رسـول هللا صـأ مرك أأ  تعا أأ 

 بـواب اجلنـة ( فـاإ  شـئ دل أأوسـال أأ اهللا  ليه وسـخ  قـول ) الـو 

احفظ واإ  شئ  فضيل   قال بل أأحفظ ففلقها   قـوه ) أأوسـال 

( أأي خري الأواب وأأ الها   وا،عىن : أأ  أأحسن ما توسل بـه اإىل 

دخول اجلنة و توصل به اإىل الوصـول اإ  ـا مفاو ـة الـوادل ومرا ـاة 

 جا به   كذا قاه الفييب   

: عن أأيب هرنيـرة ريض هللا عنـه قـال :  احلد ث الععو 

ل هللا صــت هللا  ليــه وســخ ) دخلــ  اجلنــة فســ ع  قــال رســو 

صوت رجل ابلقرءا  فقل  من هذا ؟ قالوا : حارثة بـن الـنع     

كذلمك الرب ي كذلمك الرب ( وروته  ائاة ريض هللا عمـا ل قالـ  : 

ــي    ــه   روا  الب ق ــاس بأأم ــر الن ــ  و   أأب ــ  :   ــة قال ويف روا 
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قال الفيـيب : قـوه : ) كـذلمك فرأأ نين يف اجلنة بدل دخل  اجلنة  

ليـه ماسـ با   واةـاطبو  ال ـحابة فاإ ـه صـت هللا  الرب ( ا،اار اإ

 ليه وسخ رأأا هذ  الرؤ  وق ها  ـت أأ ابـه ل نـهبهم  ـت  يـل 

تــٌ ا،رتبــة أأي مثــل تــٌ ادلرجــة تنــال بســبب الــرب   قــال ابــن 

 ثة بـن الـنع   جعـدة ب ـ  عبيـد ي أأسـل  ر اجلواي : امس أأم حا

واب عــ  ولــ س يف ال ــحابيات ول يف التابعيــات مــن ااــاركها يف 

ـه فـيف  ش ئا   اهــ  امسها   غري أأهنا مل ترو   وقـال ابـن عبـد الـرب : أأم 

 قولو  : جعدة ب   عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بـن مـب بـن 

الندار   قال : قدل اإ ه تويف يف خالفة معاو ة   اهـ وهذا حارثة بن 

ا ي سأأل  أأمه النيب صـت هللا  ليـه وسـخ عـن منــدلته النع   و 

ا  أأ ضا     هو حارثة بن رساقة   والكه  من بين الندار وكذا الأم 

عـن ابـن عبـاس ريض هللا :  احلد ث احلادي والععـو  

عم  أأ  رسول هللا صت هللا  ليـه وسـخ قـال ) مـامن ودل  نظـر 

ل كتب ه بـلك  ظـ رة جحـة مـربورة ( قـالوا : اإىل وادلته  ظر رمحة اإ

هللا أأكـرب وأأطيـب ( هـذ  ي واإ   ظر لك  وم مئة مرة قال : )  عم 

روا ة عارمة عن ابن عباس   ويف روا ة الضحاك عن ابـن عبـاس 

( 00 عــم   (يف لك  ــوم مئــة مــرة ؟ قــال  اقــالوا : واإ   ظــر اإ  ــ

ــة أأ   ــروا تني معرف ــراد ال ني ــا أأردت ابإ ــي   واإ  احلــد ث   روا  الب ق

 الروا ة وادلته اليت يه الأم ي ل وادل ه مثىن   
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: عن ابن عباس ريض هللا عم   احلد ث الثا  والععو  

ب ل بني عيـين أأمـه ـ أأ  رسول هللا صت هللا  ليه وسخ قال ) من قَ 

سـ ناد  غـري قـوي       ه سرتا من النار ( روا  الب قي ل قال : اإ

 وهللا س بحا ه أأ خ   

: عن ابن معر ريض هللا عم   ثالث والععو احلد ث ال  

قال : جاء رجل اإىل النيب صت هللا  ليه وسخ فقال :  رسول هللا 

اإ  أأ  ب    با عظيف فهـل يل مـن توبـة ؟ فقـال رسـول هللا صـت 

ا كل وادلا  ( هللا  ليــه وســخ ) أأكل وادلة ؟ ( ويف روا ــة : ) أأمــ

قـال ) فربهـا ( ويف روا ـة )   خاةل (  قال  عـمقال ل   قال ) أأكل

قي وأأخرجه الرتمذي وقال : حد ث  يح    فربها اإ   ( روا  الب

عظيف عندي ي لأ  ع ـيا  هللا تعـاىل قال الفييب : جيوا أأ  نير د 

عظمي واإ     ا  ب صـغريا   وجيـوا أأ  نياـو    بـه مـن الابـاار 

 ل ـه وأأ  هذا النوهي من الرب مافر ه و   خم وصا بذكل الرجـل 

 النيب صت هللا  ليه وسخ من طر ا الويح   اهـ 

: عن ابن عباس ريض هللا عم   احلد ث الرابل والععو  

قال : قال النيب صت هللا  ليـه وسـخ ) مـن أأصـبح مفيعـا ا يف 

وادل ه أأصبح ه اباب  مفتوحا  من اجلنة   واإ     واحدا فواحـدا 

ىســ ه اباب  مفتوحــا  مــن   ومــن أأمىســ  اصــيا ا يف وادل ــه أأم
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النار واإ     واحدا فواحدا  ( قال الرجل : واإ  ظل   قال ) واإ  

 ظل     واإ  ظل     واإ  ظل   (   

: عــن عبــد هللا بــن معــرو  احلــد ث اخلــامس والععــو  

ريض هللا عم  قال : قال رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ ) ر ـا 

 خسال الوادل ) روا  الرتمذي   الرب يف ر ا الوادل وخسال الرب يف

وروا الب قي ) يف ر ا الوادلنين   وخسال هللا يف خسـال الـوادلنين 

   ) 

ريض هللا : عـن أأيب أأمامـة  احلد ث السـادس والععـو  

ماحا الوادلنين  ت ودله  ؟ قـال ) هـ   عنه قال :  رسول هللا ي

مـن : هـذا اجلـواب جنتك وكرك ( روا  ابن ماجـه   قـال الفيـيب 

أأي حقهـــ  الـــرب والإحســـا  وتـــرك العقـــوو  الأســـلوب احلاـــمي ي

الإحسا  والعقوو ا،وجبا  دلخول ا،وجبات دلخول اجلنة   وترك 

  سؤاه  ام النار   فقوه : ) جنتك وكرك (  ت اخلفاب العام لأ 

   

: عــن ابـن عبــاس ريض هللا  احلـد ث الســابل والععـو  

وسـخ ) اإ ا  ظـر الـوادل هللا  ليـه عم  قال : قال رسول هللا صت 

ــ بــه    للــوادل عتــا نســ ة   قــال : قدــل :  اإىل ودل  ي  عــين فرَس  

 رسول هللا واإ   ظر ثالث مئة مـرة قـال ) هللا أأكـرب مـن  كل ( 

 روا  الب قي   
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  رسـول هللا : عـن أأم أأميـن أأ  احلد ث الثـامن والععـو  

ال ) ليعـك ابا تـه فقـو  بعض أأهل ب  صت هللا  ليه وسخ أأ 

َ     ذ   عد وجل واإ    وفـ    وأأطـل وادل ـك واإ  أأمـراك أأ   واإ  خ  ب

 ره من لك يشء كل فاخره   ولترتك ال الة متع دا فاإ ـه مـن 

هنـا مفتـاح  ترك ال الة متع دا برئ  منه  مة هللا   واإ ك وامخلر فاإ

هنا يسخال هللا   ولتنااهي الأمـر أأهـ   لك رش   واإ ك وا،ع ية فاإ

اس موت واإ  أأصاب النرا   أأ  كل   ولتفر من الدحف    اإ و 

   ف م فاثب    وأأ فا  ـت أأهـل ب تـك مـن َطـوكل   ولترفـل وأأ 

ع ــاك عــمم   وأأخفهــم يف هللا عــد وجــل ( روا  الب قــي   قــال : 

أأبومحمــد وروا  مع ــر عــن اســ عيل بــن أأمدــة مرســال   قــال وروا  

قـال : عـن أأيب ادلرداء راشد عن شهر بن حوشب عـن أأم ادلرداء 

 وصا  رسول هللا صت هللا  ليه وسخ بنسل فذكرهن   أأ 

: عن معاو ة بن جامهة عن أأبيه  احلد ث التاسل والععو  

ــ ــه ق ــول هللا صــت هللا  ل ريض هللا عن ــ  رس ــخ ال : أأت  ــه وس ي

أأسناــري  يف اجلهــاد فقــال : ) هــل كل مــن أأم ( قلــ   عــم قــال ) 

جلهــا ( روا  امحــد وال ســا: والب قــي يف فالدهمــا فــاإ  اجلنــة عنــد ر 

ويف مجمل الدوائد للهيمثـي شعب الإميا    كذا يف ما ة ا، ابيح   

لــدهم  فــاإ  اجلنــة  ــ   قــال ) أأكل وادلا  ( قــال :  عــم   قــال ) اإ

وا  الفربا  ورجاه ثقات   قـال الفيـيب : قـوه ) عنـد ر أأرجله  ( 
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ة التـذلل   ولعـ  صـت هللا رجلها ( كنا ة عن غا ـة اخلضـوهي وهنا ـ

حدث أألدمه خدمجا ولدوهما  ي ليه وسخ عرن من حاه وحال أأمه 

 أأ   كل أأوىل به   اهـ  –

 ت خدمة الوادلنين والتذلل هل  احلد ث احلض  أأقول : يف 

   ليــه   وأأ   كل ســبب موصــل اإىل اجلنــة   ي كأ ــه أأرض  فــأأأ  

  ه الكم الفييب   فل س  كل خاصا جبامهة ريض هللا عنه ك  أأفه

قال الإمام أأبو محمد عبد اجلليل بن موىس القرصي : قـوه  

صــت هللا  ليــه وســخ ) اجلنــة  ــ  أأقــدام الأهمــات ( ه ظــاهر 

وابطــن وحــا وحقدقــة ي لأ ــه صــت هللا  ليــه وســخ أأو  جوامــل 

م   فظاهر  أأ  أألأهمات  لمتس ر اهن ا،بلغ اإىل اجلنة ابلتوا ل اللَك  

ل واحلقدقــة أأ  قــاء الــنفس  ــ  أأقــداهمن ابلتــذلل لهــن   لهــن   واإ

أأهمات ا،ؤمنني هن معه  ليـه ال ـالة والسـالم يف أأ ـت درجـة يف 

اجلنة   واخللا لكهم    تٌ ادلرجـة   فانجـاء رؤوس اخللـا يف 

رفعة درجاهتم يف اجلنة   وأ خر مقام هلم يف الرفعـة أأول مقـام أأقـدام 

    أأقداهمن ر وا  هللا  ل ن    أأهمات ا،ؤمنني   فاجلنة لكها

فاإ ا فه   هذا ا،عىن فه   احلقدقة يف معىن ال الة  ت  

النيب صت هللا  ليه وسخ وكيف تعـود ال ـالة  ليـك اإ ا صـلي  

صـت هللا  ليـه و لـ ن صـالة جامعـة ،عـا     ليه و ت أأاواجه 

 الإحسا    دا ة بدوام  ي اجلالل والإكرام   اهـ 
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: عن  ائاة ريض هللا عما قال  : أأىت  الثالثو  احلد ث 

رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ رجـل ومعـه شـ يخ ي فقـال ه : ) 

ــه  ــ  أأمام ــال مت ــال : ف ــال : أأيب ي ق ــك ؟ ق ــذا مع ــن ه ــال  م  ف

ول لس قب    ولتد ه ابمسـه   وليسنسـب ه ( روا  الفـربا  

 يف الأوسال كذا قال الهيمثي   

: عن بر دة أأ  رجـال جـاء اإىل  والثالثو  احلد ث احلادي 

اإ  محلـ  أأيم    ليـه وسـخ فقـال :  رسـول هللا يالنيب صت هللا

قدـ  ف ـا قفعـة حلـم نقـي فـرخسني يف رمضـاء شـد دة لـو أأل  ت ع 

لنضــا  فهــل أأد ــ  شــارها ؟ فقــال : ) لعــ  أأ  نياــو  بفلقــة 

الفوان واحدة ( روا  الفربا  يف ال غري   وعنه أأ  رجال    يف 

هل أأد ـ  حقهـا ؟  حامال أأمه فسأأل النيب صت هللا  ليه وسخ :

روا  الزبار   كذا يف مجمـل   ركة واحدة ( أأوك  قال قال ) ل ي ول ب

 الدوائد للهيمثي   

: عن مـاكل بـن معـرو القاـريي  احلد ث الثا  والثالثو  

ريض هللا عنه قال : مسعـ  النـيب صـت هللا  ليـه وسـخ  قـول ) 

درك أأحـد   ومـن أأ  من أأعتـا رقبـة مسـل ة فهـيي فـداؤ  مـن النـار

( ويف روا ة ) وأأحسقه ( روا  امحـد وادل ه ل مل  غفر ه فأأبعد  هللا 

ــا مســخ َ    ــه أأمي ــونين مســل ني اإىل    ويف بعــض طرق ــني أأب ــيف ب   ن
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طعامه ورشابه ح  اسـ تغين عنـه وجبـ  ه اجلنـة البتـه ( و كـر 

س ناد  حسن     ،و  واإ

ريض هللا  : عــن ابــن عبــاس د ث الثالــث والثالثــو احلــ 

مـن جح عـن  عم  قال : قال رسـول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ ) 

وادل ه أأوقىض عم  مغرمـا بعثـه هللا  ـوم القدامـة مـل الأبـرار ( روا  

 وسال   الفربا  يف الأ 

: عـن ابـن معـر ريض هللا عـم   احلد ث الرابل والثالثو  

ءمك تربمك أأبنـاؤمك  صت هللا  ليه وسخ ) بروا أ ابهللا قال : قال رسول

وعفوا تعف نساؤمك ( روا  الفربا  يف الأوسال كذا يف مجمل الدوائد 

   

بد هللا بن معرو ريض : عن ع  احلد ث اخلامس والثالثو  

خ أأ   رجــل فقــال :   رســول هللا صــت هللا  ليــه وســهللا عــم  أأ 

 ــ  ا واإ  أأيب جيتــاح مــايل فقــال ) أأ يل مــال وودل   رســول هللا اإ 

وماكل لـوادلك   اإ  أأولدمك مـن أأطيـب كسـ بمك فلكـوا مـن كسـب 

 أأولدمك ( أأخرجه أأبوداود   

سـ ء ب ـ  أأيب باـر : عـن أأ  احلد ث السـادس والثالثـو  

ــد  ـكة يف عه ــدم   ــن أأيم ويه معـ ــ  : ق ريض هللا عــم  قال

 صـت هللا ي  رسـول هللات رسول هللا صت هللا  ليه وسخ فاسـ تف 

 ليه وسخ قل  : قدم   ن أأيم ويه رامبة أأفأأصل أأيم ؟ قال : 
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م   ـن أأيم ويه معـكة يف ن أأمك ( ويف روا ة : قـد)  عم ص  

اإ   اهـدوا رسـول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ ومـدهتم  عهد قـرا 

خرجـه أأبـوداود قـال : قالـ  : وأأ هذ  روا ة مسـخ والبخـاري   00

ة معـكة   فقلـ   عهد قرا  ويه رامقدم   ن أأيم رامبة يف

يم قــدم   ــن ويه رامـة معــكة أأفأأصــلها ؟  رسـول هللا  اإ  أأ 

رامبـة ( الرمبـة صن أأمك ( قال ابـن الأثـري : قـوه )  عم قال : ) 

عة يسأألين ش ئا   وقـوه : أأفأأصـل هنا جاءت طامالفلب   وا،راد أأ 

( أأي  رهـــة  يم   ال ـــةل العفيـــة والإ عـــام   وقولهـــا : ) رامـــةأأ 

 لالإسالم   ساخفة  ن   اهـ 

: عن ابن معـر ريض هللا عـم   احلد ث السابل والثالثو  

عن رسول هللا صت هللا  ليه وسخ قال ) ب امن ثالثة  فـر  ششـو  

غـارمه رـرة مـن  م  ا،فر مفالوا اإىل غـار فا،فـ   ـت فَـمه خذي أأ 

وا اع ل معلمتوها  ل م   فقال بعضهم لبعض : أأ ظر   اجلبل فأأطبق

ا صاحلة فادعوا هللا ها لع   فرهجا   فقال أأحدمه : اللهم اإ ـه    

رع   لـ م   فـاإ ا صبية صغار كن  أأ يل أأبوا  ش يخا  كبريا  ويل 

اإ ه  أأا يب ح   ل م حفلب  بدأأت بوادلي أأسق   قبل ودلي   و ر  

بـ  كـ  جدهت  قد كما ي حفل   أأمس   فو الاار  وما مفا أأت   ح

ــد رؤوســه  أأ  ــ  ابحلــالب فق ــ  عن ــب   جفئ ــ  أأحل ــر  أأ  كن ك

أأوقظهــ  مــن  ــوهم    وأأكــر  أأ  أأبــدأأ ابل ــبية قــبله    وال ــبية 
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م ح  طلـل الفاـر هعند قديم   فخ نيدل  كل دأأيب ودأأ   تضامو 

لنـا فرجـة   فـأأفره    فعل   كل ابتغاء وهجـك  فاإ  كن  تعخ أأ 

 هلـم حـ  نيـرو  ممـا السـ ء ( روا  ففـره هللا نرا مما الس ء   

جابة د اء من بر وادل ه (     البخاري وترمج ه ) ابب اإ

 َ ــقــوه :  ــأأا يب الاــار ي النــأأي هــو البعــد   أأي ب د يب ع 

طلب الاار اليت تر اها الإبل   والاار مبعا ة وجـمي للأكـرث   

ــة ــني   والأول أأ  ويف روا  ــن جحــر   الااــ  ين اب،ه لت ــاه اب وىل ق

وهـو مابعـد الـدوال   وقـوه : ) قوه : ) مل أأرح ( هو من الرواح و 

جفئ  ابحلالب ( بارس احلاء    عين الإكء ا ي حيلب فده اللنب   

وقوه : )  تضامو  ( أأي  ضاو  من اجلوهي و باـو    وقـوه : ) 

  و كـر  يف أأكـرث الأهمـاتفافره ( قال ابن التـني : هـو بضـم الفـاء 

ا   وفرجة بضم الفاء وفتحهـا   وقـوه : ) دأأيب اجلوهري أأ ه بارسه

 ودأأهم (  عين شأأ  وشأأهنم   وا،راد الوادلا  وال بية   

بنــا هــذا  ــت ا ــه قــال يف رشح مســخ : اســ تدل ا ا

نســا  أأ  ــاء اســ تحب لالإ ــه ويف د  ــدعو و توســل يف حــال كرب    

الإسنسقاء وغري  ب ـا  معـ    و توسـل اإىل هللا تعـاىل بـه   لأ  

ؤلء فعلو  فاس تايب هلم   و كر  النيب صت هللا  ليه وسـخ يف ه

معرض الثناء  ل م ومجيل فضائلهم   ويف هـذا احلـد ث فضـل بـر 
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الــوادلنين وفضــل خــدمج  واإ ثــاره   ــت مــن ســواه  مــن الأولد 

 والدوجة وغريمه   اهـ 

ليــه البخــاري مــن أأ  د ــاء البــار بوادل ــه وفدــه مــا أأ  شــار اإ

ـــه صـــت هللا  ليـــه وســـخ قـــال ) ععـــة مســـ تداب   ور وي أأ 

يس تداب هلم ادلعوة : العامل   وا،تعخ   وصاحب اخللا احلسـن   

ــاحص لل ســل ني    ــااي   واحلــاه   والن ــمي   والغ ــر ض   والين وا،

 والودل ا،فيل لأبو ه   وا،رأأة ا،فيعة لدوهجا (   

: عن أأيب سعيد اخلـدري ريض  احلد ث الثامن والثالثو 

مخسـة وجبـ   عنه عن النيب صت هللا  ليه وسخ أأ ـه قـال ) هللا

هلم اجلنة ي ا،رأأة ال احلة ا،فيعة لدوهجا   والـودل ا،فيـل لوادل ـه   

  يف لـا احلسـن   ومـن أأ   وا،تويف يف طر ا ماة   وصاحب اخل  

ميـاك واحنسـااب ( كـذا  كـر  الإمـام محمـد بـن مسدد مـن ا،سـاجد اإ 

د قة الأ ها    ل قال : ) البار بوادل ـه حقدـا موىس ا ؤايل يف ح

 ـات بسعة مادل ه   واإ ا    العقوو كبرية    الـرب مـن أأ ـت الفا

ــر الــوادلنين واجــب واإ  كيــد    ك  فــرنين   ولفضــ  الأ معورة   وب

جع  هللا تلـو التوحدـد   وحسـن اخللـا هـو الأسـاس   والإميـا  

 مبنـدةل الرأأس   

  ويف ر ـا  عمـا وه فف ا طا ـة هللا قال : وأأما طا ة الد 

  شاء هللا تعاىل مس تداب   وثواها مـن أأعظـم ر ا    فد اؤها اإ 
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الثواب   لس يف اإ     ادل اء ه حدث حإ  ل ا أأ  تفع    وم  

 أأخل  به مل تان صالهتا متقبةل   

س ناد عن الإمام أأ ) ل قال :  يب بار ابن أأيب ادل يـا رو نا ابإ

ــ ناد  اإىل س ــ   ابإ ــل    ــين اإرسائي ــن ب ــرأأة م م ــا  : أأ  اإ ــ  البن  ب

حس   التبعل لدوهجا ي فرتدا ابنا  لها يف برئ مفا    فأأمرت هـ  

فأأخرجا وطهرا و ظفا وو عا  ـت فـراش وجسـي  لـ   بثـوب ي ل 

ابه  بيشء من أأمـره  أأ عل وا هما وأأهل دارها أأ  ل   دَ تقدم  اإىل خَ 

 ل الفعام بني  د ـه قـال و  بوه  وَ ء أأ أأك أأحدثه   فل  جاح  أأكو  

: أأنين أأبناي ؟ قالـ  : قـد رقـدا واسـرتاحا   قـال : ل لع ـر هللا : 

،ا صنع  (  هللا  ل   أأرواهح  شارا    فال     فال  فأأجااب  ورد

 اهـ 

: عـن  ائاــة ريض هللا عمــا  احلـد ث التاســل والثالثــو 

 أأي النـاس أأعظـم : سأأل  رسول هللا صت هللا  ليـه وسـخ  قال

حقا  ت ا،رأأة ؟ قال : اوهجا   قلـ  فعـت الرجـل ؟ قـال أأمـه   

أأخرجه امحـد وال سـا: و حـه احلـامك   كـذا قـاه الاـ يخ شـهاب 

 ادلنين ابن جحر   

: عـن ابـن معـر ريض هللا عـم  قـال :  احلد ث الأربعـو 

  نيارهها فقال يل : طلقها     يت امرأأة وكن  أأحهبا   و   معر 

فأأىت معر ريض هللا عنه النيب صت هللا  ليه وسخ فـذكر  فأأب   ي
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ــا ( روا   ــه وســخ ) طلقه ــيب صــت هللا  لي ــال يل الن  كل ه   فق

 أأبوداود والرتمذي   وقال حد ث حسن  يح   

أأقــول : أأمــر  صــت هللا  ليــه وســخ بفــالو امرأأتــه طا ــة 

والـن ح مبـاح      طا ة الوادل يف غري ا،ع ية واجبة  لوادل    لأ 

علـ ء أأ  فأأمر  برتك مبـاح لأجـل الواجـب   فـاإ  قلـ  قـد  ـص ال

وادل  سبب نيد ل الاراهة  قل  : أأمر   الفالو لغري سبب مارو  ي

فيف جيب  ت الودل من طا ة الـوادل يف ) ابب الالكم   وس نبسال 

 العقوو ( اإ  شاء هللا تعاىل   

هللا عنه قال  ريض: عن بر دة  احلد ث احلادي والأربعو 

تـه اإ  أأت  ليـه وسـخ يلس عنـد رسـول هللا صـت هللا   ا: ب نا أأك جـ

هنــا ماتــ  فقــال ) امــرأأة فقالــ  : اإ  ت ــدق   ــت أأ  يم جبار ــة واإ

اإ   ك ا،ـرياث ( قالـ  :  رسـول هللا يوجب أأجـرك وردهـا  ليـ

هنـا م عما ؟ قال : ) صويم ( قالـ  : اإ  ل ا صوم شهر أأفأأصو    

جح عمـا ؟ قـال ) جحـي عمـا ( ويف روا ـة : ) صـوم مل  ج قال أأفأأ 

 شهرنين ( أأخرجه مسخ والرتمذي وأأبو داود   

: عـن ا ـد بـن أأرا قـال : قـال  احلد ث الثـا  والأربعـو 

رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) من جح عن أأبو ه أأجدأأ  كل عنه 

 قا (  وبع روحه بذكل يف الس ء وكتب عند هللا ابرا ولو     ا
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حد أأبو ه كتب لأبيه حبج وه بس بل ويف رو ة قال : ) من جح عن أأ 

 : هذا احلد ث لرانين ومل أأجد  يف الأصول  ( قال ابن الأثري 

: عــن أأيب الففدــل ريض هللا  احلــد ث الثالــث والأربعــو 

ــه وســخ  قســم محلــا  ــال : رأأ ــ  رســول هللا صــت هللا  لي عنــه ق

ة جلــدور ي اإ  أأقبلــ  امــرأأ ك  ومئــذ غــالم أأمحــل عظــم اابجلعرا ــة وأأ 

رداء  جفلس   اح  د   اإىل النيب صت هللا  ليه وسخ فبسال له

ـ ه الـيت أأر ـعته  أأخرجـه  ليه   فقل  : من يه ؟ فقالوا : هذ  أأم 

 أأبوداود  

ريض هللا عنه قـال :  : عن أأنس احلد ث الرابل والأربعو 

ــه وســخ اإ  ــيب صــت هللا  لي ــا الن ــا فل ــ  مع ــن فا فلق ه ىل أأم أأمي

كء فده رشاب   قال : فال أأ  دري أأصـادفته صـا ا أأومل نيـرد  فناولته اإ

ر  ليه   أأخرجـه مسـخ   وعـن معـرو    جفعل  ت خب  ليه وتذم  

 هللا  ليه وسـخ شـفل أأمـه الـيت بن السائب أأ ه بلغه أأ  النيب صت

ليه فده من وفد هواا    وأأكرهما وأأاب  مـن   عته فيف اسنافع أأر  اإ

هل  رداء  فأأجلسه   ليه   قال ابن الأثري : هـذا  الر ا ة بأأ  بسال

 من أأحاد ث رانين اليت مل أأجدها يف الأصول   
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ماورد يف حفظ حا الوادلنين بعد موهت  ويف ال  ر الواردة يف بر  

 الوادلنين وح  ت :

عــن أأيب أأســ يد ريض هللا عنــه قــال : كنــ  جالســا عنــد 

الأ  ـار فقـال :  رسـول  النيب صت هللا  ليه وسخ جفاء رجل من

هللا هل بقي من بر وادلي من بعد موهت  يشء أأبره  به ؟ قال : ) 

ال ـالة  لـ     والإسـ تغفار هلـ    واإ فـا  عهـده  بعـده    ي  عم 

ل هـ  فهـذا ا ي بقـي  كرام صد قه    وصةل الرمح اليت لتوصل اإ واإ

ول ك  أأ لف ــل حــد ث ابــن معــر ا ي أأورد ليــك (   ومــن هــذا ا

د  أأ وهو : ) من أأبر الرب أأ    ل الرجل أأهل   بيه ( و 

وعن عبد الرمحن بن أأيب بار ال د ا ريض هللا عـم  أأ  

لرجل من العرب      حبه : كيف مسع  رسول هللا أأاببار قال 

صـت هللا  ليــه وسـخ  قــول يف الـود ؟ قــال : مسعـ  رســول هللا 

 رث والعدواة كذكل ( صت هللا  ليه وسخ  قول ) الود  توا

وعن محمـد بـن الـنع   نيرفـل احلـد ث اإىل النـيب صـت هللا 

 ليه وسخ قال ) من اار قرب أأبو ه أأو أأحده  يف لك مجعة مفـر ه 

 وكتب برا  ( 

وعن انس بن ماكل قال : قال رسول هللا صـت هللا  ليـه 

ال وسخ ) اإ  العبد  ميوت وادل   أأو أأحده  واإ ه هلـ  لعـاو   ولنيـد 

 (   دعو هل  واس تغفر هل  ح  نياتبه هللا ابرا  
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وعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عم  قال : قال النيب 

ل  لغر   ــا ا،تغــوث صــت هللا  ليــه وســخ ) مــا ا،يــ  يف القــرب اإ

فاإ ا حلقته   ـ  ه    تظر دعوة تلحقه من أأب وأأم وأأخ وصد ا ي

َ أأحب مـن ادل يـا وماف ـا   واإ  هللا عـد  دخل  ـت أأهـل ي ـوجـل ل

حدـاء مـن د ـاء أأهـل الأرض أأمثـال اجلبـال   واإ  هد ـة الأ  القبور

 للأموات الإس تغفار هلم ( 

وعن معرو بن شعيب عن أأبيه عن جد  قال : قال رسول 

  ت ـــدو صـــدقة هللا  ليـــه وســـخ لأيب ) اإ ا أأردت أأ هللا صـــت 

 فاجعلها عن أأبو ك فاإ ه  لحقه  ول نقص من أأجرك يشء   

عنه صت هللا  ليه وسخ قال ) من جح عـن وادل ـه بعـد و 

و   لل حاوه عم  أأجر جحة  يتقا من النار وفاهت  كتب هللا ه ع  

 مة من غري أأ   نقص من أأجوره  شـ ئا ( وقـال صـت هللا  ليـه 

َ رَ  وسخ ) ما وصل  و رمح   ه بأأفضل مـن جحـة  ـدخلها  ليـه بعـد مح 

مــام  موتــه يف قــرب  ( روا الأحاد ــث ا،ــذكورة مــن أأول الف ــل الإ

 الب قي يف شعب الإميا    

وعن ابن عباس ريض هللا عم  أأ  رجال قال لرسول هللا 

  ت دق  عمـا ؟ : اإ  أأيم توفد  أأفدنفعها اإ صت هللا  ليه وسخ 

قال )  عم ( قال : فاإ  يل خمرافا فاإ  أأشهدك أأ  قـد ت ـدق  بـه 

 عما   روا  البخاري   
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ام الغـدايل يف الإحدـاء : نيـروا أأ  هللا تعـاىل قـال قال الإم

  ومـن  را  دل ـه وعقـين كتبتـه بَـاو    مـن بـر  يه السالم : اإ ،وىس  ل 

 بر  وعا وادل ه كتبته  اقا   

وقدل ،ا دخل  عقوب  ت  وسف  ل   السالم مل  قـم ه 

ــد   ــك ؟ وع ــوم لأبي ــاظم أأ  تق ــه : أأتتع لي ــاىل اإ ــأأوهللا هللا تع   ف

 جاليل ل أأخرج  من صلبك  بدا ( و 

وعــن عبــد هللا ريض هللا عنــه قــال : ) النظــر اإىل الــوادل 

عبادة   والنظر اإىل الاعبة عبادة   والنظـر يف ا، ـحف عبـادة   

 والنظر اإىل أأخدك حبا ه يف هللا عبادة (

وســ ئل بعــ بــن احلــارث عــن رجــل ه أأب ابلثغــر وأأمــه 

  وأأبو  نير د أأ   أأتيه ونياو  عنـد   ببغداد   وأأمه تما  أأ   أأ  أأاب 

  قال بع : سأأل  عبد هللا بن داود عـن هـذا فقـال :  قـمي عنـد 

ل أأ      ه أأمه   قدل لبع فاإ  هااما حدث  أأمه ول  أأ  أأاب  اإ

م ثلثا الرب    للأب الثلث   قال بعـ :  عـم و عن احلسن قال : للأ

ث هـد بـن رو نا هـذا احلـد ث عـن احلسـن   قدـل لبعـ : حفـد 

 أأخـذ حامي ؟ قال : قال هذا يف العفية   قـال بعـ : أأرا الأب 

مانيافده والأم تأأخذ أأ ضا بقدر ما  تاه  تاهمن مال ابنه اإ ا    حي 

قامـة فـأأك اإىل الأم    وقال : الأب والأم يف هذا سواء   وأأمـا يف الإ

 أأمدَل   
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 قال  و النو  : ثالثة من أأ الم الرب : بر الـوادلنين حبسـن

الفا ة هل    ولني اجلناح   وبذل ا،ال   وبر الودل حبسن التأأد ـب 

ه وادللةل  ــت اخلــري   وبــر مجيــل النــاس بفالقــة الوجــه وحســن 

 الععة   

 ا دعتـك وادلتـك وأأ ـ  ول : اإ حـاوقال الأوااعي عـن م

جهبــا   واإ ا د ــاك أأبــوك فــال  بــه حــ  تفــر  مــن يف ال ــالة فأأ 

 صالتك   

بيه قال : من السـ نة أأ  تـوقر أأربعـة : وعن طاووس عن أأ 

 العخ   و و الا بة   والسلفا    والوادل   

وعن جعفر أأ ه مسل عروة بن الدبري  قول يف جسود  : اللهم 

 امفر للدبري بن العوام ولأس ء ب   أأيب بار   

   نظــر اإىل   أأ وعــن  لق ــة عــن عبــد هللا قــال : مــن رس  

} قل تعالوا ليت  ل ا خامته فليقـرأأ وصية محمد صت هللا  ليه وسخ ا

 ال  ت الثالث    أأتل ماحرم ربمك  ليمك {

وعن ا،عمتر بن سليف  قـال : قـال أأيب :    مـورو  فـن 

 أأمه   

وعن هاام قال :    محمد بـن سـرينين لنياـو  ففـر ول 

ل صبغ لأمه بيد  ا،ع فرات     أأه  اإ
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ب   د  أأمـه ي  عـين  وعن مغرية قال :    طلا بن حبيـب  ـ 

 يف معلها   

وعن محمد بن ا،نادر قال : ابت معـر أأخـو    ـن وبـ  

 أأمد رجل أأيم وما أأحب أأ  ليليت ليلته   

لب  أأم مسعر ليةل من مسعر مـاء وعن الأ عي قال : طَ 

قال : جفاءها ابلاوا ف ـادفها قـد كمـ    فقـام  ـت رجليـه بيـد  

 الاوا اإىل أأ  أأصبح  فسقاها   

مل أأيب بظهر أأميش خرج   مسا  الضيب قال :وعن أأيب 

احلــرة فلقدــين أأبــوهرنيرة فقــال يل :  مــن هــذا ؟ قلــ  : أأيب قــال : 

لمت  بني  دي أأبيك ي ولان أأمـ  خلفـه أأو اإىل جا بـه  ولتـدهي 

ار أأبـوك    ج  تـه   ولتـأألك أأحدا حيول ب نك وب نه   ولمت  فوو اإ

ليه أأ   بوك لع  قد اش جا    عرقا قد  ظر اإ

كر يف اخلرب أأ  هللا تعاىل  أأوهللا اإىل عدنير  ليه السالم و 

) اإ ك أأ   لــف يب   اب ي فــاإ  مــن حلــف يب   اب ل أأاكيــه ول 

ليه  ا  ك أأ  تعـا وادل ـك ي فـاإ  مـن عـول أأثين  ليه   واإ أأ ظر اإ

 ا لعنتـه  هـ  فـاإ  مضـب   ليـه لعنتـه يوادل ه مضب   ليه ومـن 

ادل ك ي مفن أأرىض وادل ـه فـأأك  كل اإىل رابل ب ده   واطلب ر ا و 

  رابل ب ده ( أأابرك فده   ومن أأابرك فده  نفعه  كل اإىل 
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قال الإمام أأبو محمد   ىسـ بـن  ـن الأ دل ـ يف كتابـه ) 

دلهــ  ععــة حقــوو عيــو  الأخدــار ( : وا ــخ أأ  للــوادلنين  ــت و

ــات  : و كل أأ  ــا   ونياســوه  اإ ا عــر    واجب ــ  اإ ا جا     فع ه

  ابلتلبيـة اجا اإىل خدمة أأ فسه  خدهم    واإ ا دعيا  أأجـاهواإ ا احت

  و ليـه أأ  تعـاىل مع ـية ا  ا مل نياـنطاعه  م  واإ ا أأمرا  بأأمر أأ 

نيلك ه  ابللني والقول احلسن والتلفف   وأأ  نيرىض هل  مبـا نيـرىض  

لنفسه   و ليه أأ   ـؤثره   ـت  فسـه   وأأ   ـدعو هللا تعـاىل هلـ  

سه   مفن ترك ادل اء لوادل ه  يا هللا  ليه ا،ع اة يف لك  د ا لنف 

 ادل يا اهـ 

وقال ماكل : مـن مل  ـدرك أأبو ـه أأو أأحـده  فـال بـأأس أأ  

    } رب ارمحه  ك  ربيا  صغريا { قول 

ــر  ــرب اإىل هللا مــن ب ــخ معــال أأق ــاس : ل أأ  ــن عب ــال اب ق

 الوادلنين   

ب رسول وقال   ائاة ريض هللا عما : رجال  من أأ ا

هللا صـت هللا  ليـه  ك أأبــر مـن يف هـذ  الأمــة بـأأهم  : عـامث  بــن 

ماقدرت أأ  أأتأأمل فاإ ه قال : عفا    وحارثة بن النع   ي أأما عامث  

 عين أأرفل عيين اإىل وهجها من شدة احليـاء ممـا أأيم منذ أأسل   ي 

ــل    ــد أأس ــ  كرني ــامث  أأروا ب  ــواي : امس أأم ع ــن اجل ــال اب   ق
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ما حارثة فاإ ه     فعم أأمه بيـد  ول اسـ تفه ها الكمـا واب ع    وأأ 

 قال ح  اسأأل من عندها بعد أأ   ره : ما ا قال  أأيم   

و   ابن سرينين اإ ا دخل  ت أأمه نيلك ها بضـعف   فـرأ   

رجل فقال : أأاا تيك ش ئا ؟ فقـالوا : ل ولانـه هاـذا نياـو  عنـد 

 أأمه   

باتــ  يف و   ظبيــا  بــن  ــن مــن أأبــر النــاس بأأمــه ي ف 

صدرها  ليه يشء   فقام  ـت قدمدـه نياـر  أأ   وقظهـا   وكـر  أأ  

 قعد ي ح  اإ ا  ـعف جـاء غالمـا  مـن غل  ـه   مفـا اال معمتـدا 

  ل   ح  اسندقظ  من قبل  فسها   

ل من سفر ف ادن أأمه وقال  سفدا  بن عي نة : قدم رج

لـ   فار  أأ   قعد ويه قا ـة   فعل ـ  مـا أأرادقا ة ت ن ي  ففو 

 ليؤجر   

 و   الفضل بن حيىي الربميك كثري الـرب بأأبيـه   و   أأبـو 

فـدحىك اهنـ   ك يف  اء البارد يف امـن الاـ تاء  ع ل ا، تأأ ا ابس ت

بر ـا  أأخـذ الإ السان ومل  قدرا  ت يسـخني ا،ـاء   و   الفضـل 

حبـرارة برودتـه  ه ا،اء فدل قه اإىل بفنـه عسـا  تنارسـالنحاس وفد

 نه ح  اس تع   أأبو  بعد  كل   بف 

 وما أأحسن قول الرساه الرباو يف ودل  البار به : 

 ا ــف ار بربي مفيعا فراج  دنيد اب العـبين اقتدا ابلات



 

 47 

 ا ـرساج  لاو  أأاب ولاو   ر  وماقال يل أأن من بــ

ــاىل : مسعــ  محمــدبن  ــام القاــريي رمحــه هللا تع م ــال الإ ق

بـن عبـد هللا الـرااي  قـول : مسعـ  احلسني  قول : مسعـ  محمـد 

بالل اخلوا   قول : كن  يف تيه بين اإرسائيل فاإ ا رجل مياشـ ين 

فتعاب  ي ل أأهل   أأ ه اخله  ليه السالم فقل  ه : حبا احلا 

من أأ   ؟ فقال : أأخوك اخله   فقل  ه : أأر د أأ  أأسأأكل فقال 

هــو مــن ؟ قــال :  اتقول يف الاــافعي رمحــه هللا قلــ  مــي : ســل 

الأو د   فقل  ماتقول يف امحد بن حنبل ؟ قال : رجل صد ا   

فقل  ماتقول يف بع بن احلـارث ؟ فقـال : مل علـا بعـد  مـث    

 فقل  : بأأي وس يةل رأأ تك ؟ قال : بربك بأأمك   

اووس عـن أأبيـه عن ابن طـو قل الب قي يف شعب الإميا  

مـا أأ ل أأحـدمه : مفـرض فقـا  ه قال :    رجـل ه أأربعـة بنـني يا   اإ

متر   و  ول س لمك من مرياثه يشء   وأأما أأ  أأمر   ه ولـ س يل مـن 

 ـه ر  مرياثه يشء   قالوا بل مر   ه ول س كل من مرياثـه يشء   مفَ 

ح  مات ومل  أأخذ من ماه يشء    قال : فأأ  يف النـوم فقدـل ه 

ف ـا منه مئة د نار   فقـال يف  ومـه : أأ : أأئ  م   كذا وكذا وخذ 

ال  ه : خـذها فـاإ  صبح فذكر  كل لأمرأأته فقبركة ؟ قالوا ل   فأأ 

 يف ف ا   فـأأ    فلـ  أأمىسـ أأ  ان  مما و ع  من بركجا أأ  ن 

النوم فقدل ه : أأئ  م   كذا وكذا خفذ منه ععـ دك ـري فقـال : 
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  ه مثـل لـاأأف ا بركة ؟ فقدل ل   فل  أأصبح  كر  كل لمرأأته فق

   أأخذها   فأأ  يف النوم يف الليةل الثالثة أأ  الأوىل   فأأ  أأ  مقا جا

أأئ  م   كذا وكذا خفذ منه د نارا   فقال : أأفده بركة ؟ قالوا  عم 

ل حوتني فأأخذ ادل نار ل خره به اإىل السوو ي فاإ ا هو برجل حي 

د نار   فأأخـذه  منـه ابدل نـار ل ا فلـا فقال : بمك هذا  فقال : بـ

  دخل ب ته شـا احلـوتني فوجـد يف بفـن لك واحـد مـمم ه    فل

رة مل تر الناس مثلها   قال : فبعث ا،ٌ دلرة ا  إا فـخ توجـد اـرت د 

ل عند    فباعها بوقر ثالثني بغال  هبـا   فلـ  رأ هـا ا،ـٌ قـال :  اإ

ل بأأخ  اطلبوا مثلها واإ  أأ عفإ  ي جفـاؤو  فقـالوا : مات لح هذ  اإ

 ـعف مـا أأعفينـاك ؟ قـال : أأوتفعلـو  ؟  أأعندك أأخجا و عفيـك

 قالوا  عم فأأعفامه أأخجا بضعف ا مثن الأول   

مـا كر  ا،فرسـو  يف ق ـة البقـرة الـيت  ومثل هذ  احل  ة

أأمر هللا بين اإرسائيل بذحبها لأجـل القتيـل   قـال الإمـام البغـوي : 

ةل أأىت ها اإىل يف بين اإرسائيل رجل صا  ه ابن ط    فل   وه ِع 

ميضة وقال : اللهم اإ  أأس تود ك هذ  العدةل لإبـين حـ  نياـرب   

دةل يف الغيضة عَ  واك   و    هتـرب مـن ومات الرجل ف ارت الع 

بــن    ابرا بوادلتــه و    قســم اللــيةل  لك مــن رأ هــا   فلــ  كــرب الإ

أأثال      ن ثلثا   و نام ثلثا   وجيلس عند رأأس أأمه ثلثا   فـاإ ا 

تفب  ت ظهر  فدأأ  به السوو فدبيعـه مبـا شـاء أأصبح ا فلا فاح 
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هللا ل  ت دو بثلثه و أألك ثلثه و عفي وادلته ثلثه   فقال  ه أأمه 

ةل  اس تودعها هللا يف مَ  ثك ِع  ا يضة كذا   فـا فل   وما : اإ  أأابك ور 

حساو أأ  نيرده س عيل واإ براهمي واإ ه اإ ا  ليك   و المجا أأ ك فادهي اإ

ليك أأ  شعاهي الا س عـره مـن جآهـا   ي    ا ع َ اإ ا  ظرت اإ  ل اإ

 و    تٌ البقرة يس   ا،ذهبة حلس ما وصفرهتا   

فـأأىت الفــ  الغيضــة فرأ هــا ترعــ  ف ــاح هــا وقــال : أأعــدم 

حســاو و عقــوب ي فأأقبلــ  يســع   ســ عيل واإ بــراهمي واإ ه اإ  ليــك ابإ

ح  قام  بني  د ه   فقبض  ت عنقها  قودها   فتلك   البقـرة 

كل أأهـو   وقال  : أأإا الف  البـار بوادلتـه اركبـين فـاإ   ابإ   هللا

يم مل تـأأمر  بـذكل ولاـن قالـ  : خـذ  ليك   فقال الفـ  : اإ  أأ 

ه بين اإرسا ئيل لو ركبنين   ماكن  تقدر بع   نقها   فقال  البقرة : ابإ

 ــن أأبــدا   فــا فل ا فاإ ــك لــو أأمــرت اجلبــل أأ   نقلــل مــن أأصــ  

أأمك   ف ار الف  ها اإىل أأمـه   فقالـ  و نفلا معك لفعل لربك ب

ه : اإ ك فقري لمـال كل وااـا  ليـك الإحتفـاب اب مـار والقدـام 

ا وبــل هــذ  البقــرة   قــال : بــمك أأبيعهــا ؟ قالــ  : ابلليــل   فــا فل  

 بثالثة دك ري ولتبل بغري ماور    و   مثن البقرة ثالثة دك ري   

ه قدرتـه لقَـخَ   لـرييا اإىل السوو فبعث هللا مل فا فلا ه

وليخترب الف  كيف بر  بوادلته و   هللا به خبريا   فقال ه ا،ٌ : 

بمك تبدـل هـذ  البقـرة ؟ قـال : بثالثـة دك ـري وأأشـرت   ليـك ر ـا 



 

 50 

وادل  ي فقــال ا،ــٌ : كل ســ نة دك ــري ول يســ تأأمر وادلتــك ؟ ! 

ل بر ـا و  فقال الفـ ادل     : لـو أأعفينـين واهنـا  هبـا مل أ خـذ  اإ

فردها اإىل أأمه وأأخربها اب مثن فقال  : ارجل فبعها بس تة دك ري  ـت 

سـ تأأمرت ر ا مين   فا فلا ها اإىل السوو   فأأ   ا،ـٌ فقـال : أأ 

هنا أأ   ـت أأ  مرتين أأل ا ق ها عن س تة دك ري أأمك ؟ فقال الف  : اإ

اثين عع  ت أأل  يسـ تأأمرها  اس تأأمرها فقال ا،ٌ : فاإ  أأعفيتك

خربها بذكل فقال  : اإ  ا ي  أأتيـك ي فأأ  الف  ورجل اإىل أأمه فأأ 

ه : أأتـأأمرك مٌ  أأتيك يف صورة أ ديم لياربـك ي فـاإ ا أأ ك فقـل 

ا،ـٌ : ا هـب اإىل أأمـك م ل ؟ ففعل فقال ه أأ   بدل هذ  البقرة أأ 

مسيك هذ  البقرة فاإ  موىس بـن معـرا  ااـرتإا منـك وقل لها : أأ 

ل مبـلء مسـا بـين قتـل يف   لأجل قتيـل  ها اإرسائيـل فـال تبدعوهـا اإ

دك ري فأأمسـاوها   وقـدر هللا  ـت بـين اإرسائيـل  ا تـٌ البقـرة 

صف  هلم تٌ البقرة م فأأة ه  بعيما   مفا االوا اس توصفو  ح  و 

 ــت بــر وادلتــه فضــال منــه ورمحــة   ففلبوهــا فــخ جيــدوها باــ ل 

ل مل الف    فاشرتوها مبلء مساه  ا  هبا   وصفها اإ

وعن عفاء بن اسار قال : كن  جالسا عنـد ابـن عبـاس 

ــرأأة فف ــال : اإ  خفبــ  ام ــه هبــا غــريي فزتوج لاإ  أأ   أأعــرايب فق ت

هل من توبة ؟ فقـال أأكل وادلا   وتركتين   فغدوت  ليه فقتلته ي

قال : تقرب اإىل هللا تعاىل مبا قدرت  ي حدا  أأو أأحده  ؟ قال : ل



 

 51 

اخره   فقال : لو    أأبوا  حدـني أأو أأحـده   ليه   فقلنا ه بعد م

 رجوت ه أأ ه ل س يشء أأحال  لذل وب من بر الوادلنين   

أأعرابيـا أأىت  أأاب  ر فقــال :    وعـن شـهر بـن حوشـب أأ 

  ه قتل حاه ب   هللا ظا،ا فهـل مـن خمـره ؟ فقـال أأبـوأأاب  ر ي اإ 

قال  ي ر : وحيك أأيح وادلاك ؟ قال ل ي قال : فأأحده  ؟ قال ل 

ل يف  : لو  ك حدني أأو أأحده  لرجوت كل   وما أأجد كل خمرجـا اإ

اإحدا ثالث   فقال : ا امحلد وماهن  ؟ قال : هـل يسـ تفيل أأ  

 ييه ك  قتلته ؟ قال :ل وهللا ما أأس تفيل   فقال : فهل يسـ تفيل 

  مفا الثالثة : قال : هل  أأل متوت ؟ قال : ل وهللا ما من ا،وت بد  

ل   يف الس ء ؟ فقام الرجـل يس   تفيل أأ  تبتغي  فقا يف الأرض أأو س 

  فقـال :   فلقده أأبوهرنيرة حفسب أأ ه رجل مات ه محـمي ه رصاخ 

 ليك ابل رب قال : ومن أأ   ؟ قـال أأبـوهرنيرة   قـال   عبد هللا ي

اإ ه قتل حاه ب   هللا ظا،ا فهل ه من توبة ؟ قـال : وحيـك أأيح  

   قــال : لــو  ك حدــني أأو أأحــده  رجــوت كل   وادلاك ؟ قــال ل

 ولان أأمد يف سبدل هللا وتعرض للاهادة فعىس   

اإىل ابن معر فقال : اإ  وعن سعيد اجلرنيري أأ  رجال جاء 

 ليـه سـ بعا  عد   وأأحب أأ  تعد  ن الاباار   فقال : فَ أأصب    واب

  وأألك لـنفس أأو مثا يا : الإرشاك ابا   وعقوو الوادلنين   وقتـل ا

نمي   وقذن احمل ـنات   وا ميـني الفـاجرة   ل الراب   وأألك مال الي 
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قال ه ابن معر : هـل كل وادلة ؟ قـال  عـم   قـال : فاطع هـا مـن 

 الفعام   وأألن لها من الالكم فو هللا لتدخلن اجلنة   

 ـامر  كثري قال : ،ا قدم أأبوموىس وأأبـووعن حيىي بن أأيب 

ــت رســول هللا صــت هللا  ــال :   ــا عو  وأأســل وا ق ــه وســخ فب  لي

هلهـا   كذا وكـذا ؟ قـالوا : تركناهـا يف أأ  مافعل  امرأأة  منمك تدع 

قال : ) فاإ ه قد مفر لها (  قـالوا    رسـول هللا ؟ قـال : ) بربهـا 

لعـدو اوادلهتا ( قال : )     لها وادلة ِعوا كبرية جفاءمه النذنير أأ  

قـوهمم ومل نياـن بعظـمي  لوا ليلحقـوا نير د أأ   غري  ليمك الليةل   فار 

هما   فع دت اإىل أأهما جفعل    لها  ت ظهرها معها ما  ل  ليه أأ 

ا  ـ أأل ق  بفمـا بـبفن أأهمـا وجعلـ  رجلفاإ ا أأعي  و عجا   ل

الب قـي : هـذا ( قال الإمام هما يف الرمضاء ح  جن     رجن أأ 

 مرسل   

ل : خـره  ـن وعن معرو بن ح د قال : حـدثنا رجـل قـا

حي لها  ت ظهر  وهو   معه أأم هيبومعر من الفوان فاإ ا ه  بأأعرا

 نير د  قول : 

 اإ ا الر ب  عرت ل أأ عر  أأك مفيجا ل أأ فــر          

 مامحلتين وار عتين أأكرث
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ــ دخــل بنــا م لبيــك   فقــال  ــن :   أأابحفــص أأ لبيــك الله

فـدخل  فـون هـا وهـو الفوان لعل الرمحة تنـدل فتع نا   قال : 

  قول : 

 اإ ا الر ب  عرت ل أأ عر   ر أأك مفيجا ل أأ فـــ         

 ما محلتين وار عتين أأكرث 

 لبيك اللهم لبيك   و ن جييبه : 

 جيد ك ابلقليل الأكرث  اإ  تـــربها فاا أأشار      

ــ ــوعــن ســعيد ب ردة عــن أأبيــه أأ  رجــال مــن أأهــل ن أأيب ب

ل  فون ها حول الب   وهو  قول عت عنقه جفالباد ة محل أأمه  

 : 

  عرت ر ها ل أأ عر اإ   ريها ا،ذللـــاإ  لها بع       

 اجلالل الأكـرب  هللا ريب  و  لتين أأكرثــ امحلها مامح        

: ل ول  جدنيجا  بن معر ؟ فقال ابـن معـر ل قال : تظنين

 بدفرة   

ت أأيب جدعـ   ليـه وعن سفدا  بـن عي نـة قـال : ،ـا مـا

جد ا شد دا   فان  أ   اإىل قـرب  لك  ـوم   ل اإ  قرصـت عـن 

لس عنـد القـرب ينـا أأك جـاب ف  أأت تـه  ومـا  اإ   كل ماشاء هللا   ل 

 ه قا ـد يف قرب أأيب قد ا فره وكأ فرأأ   كأ   غلبنين عيناي فمن  ي

يـة ا،ـوىت ي فقـال :  بـين : مابفـأأك  ليـه جس  قرب  متوحشا أأكفا ـه  
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ل ايـ عين ؟ قال قلـ  : واإ ـك لـتعخ مب   ؟ قـال : ماجئـ  مـرة اإ

رسـ مـن حـويل بـد ائك ي  بـك وا   رَس   ل جا   وقد كن  تأأت ين فـأأ 

 قال : فان  بعد  أ تيه كثربا   

مسعـ  رجـال مـن  امش بـن محمـد قـال :هوعن أأيب ادلرداء 

  نيـدور قـرب أأبيـه ففـال  كل  ليـه   قـال  ـه  أأهل العخ  قول : اإ 

فرأأ   أأيب يف منايم فقال :  بين  اور الرتاب ؟! فرتك   : أأ  فقل 

الـرتاب ؟ فقـال : ماكل لتفعل يب ك  كن  تفعل ؟ فقل  : أأاور 

هللا لقد كن  تقف  ن ف رس بك جريا    ولقد لتعدل  بين فو 

 كن  تنرصن فخ أأال أأ ظر يف قفاك ح  تدخل الاوفة   

مــام  ه هللا تعــاىل : مسعــ  القاــريي رمجــأأبوالقــامس قـال الإ

أأاببار الرش يدي الفقده  قول : رأأ   محمدا الفويس ا،عـخ يف ا،نـام 

 فقال يل : قل لأيب سعيد ال فار ا،ؤدب : 

 فقد وحداة احلب حلإ وما ملنا   ول عن الهوا وكنا  ت أأل  ،

اور أأ كنـ  نهب  وقل   كل لأيب سعيد فقـال : قال : فا  

أأار  هذ  امجلعة   هـذ  احل  ـة واإ  مل تاـن  قرب  لك ليةل مجعة فخ

يف الأبونين فف ا حث  ت ا رة ال د ا فالأبوا  مـن طر ـا أأوىل 

   

وعن عامث  بن سودة و    أأمه من العابـدات و    قـال 

رفع  رأأسها اإىل السـ ء فقالـ  :  ،ا احت هتلها : راهبة ي قال : 
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  وبعـد ممـا     خري و خـري    و مـن  ليـه عـ دي يف حدـا 

ل ذلين عند ا،وت   ولتوحا ين يف قربي   قال : مفات  فان  

أ ت ا لك مجعـة فـأأدعو لهـا   وأأسـ تغفر لهـا ولأهـل القبـور   قـال : 

؟ فقال  :  بـين اإ       يةل يف منايم فقل  :   أأمه كيف أأ فرأأنيجا ل 

 فـرتش فدـهوأأك حب ـد هللا يف بـراخ محمـود   أأ ا،وت لاد د كربه   

  الرحيــا    وأأتوســد فدــه الســ ندس والإســ تربو اإىل  ــوم ال اــور 

فقل  : أأكل  حاجـة ؟ قالـ  :  عـم قلـ  مـايه ؟ قالـ  : لتـدهي 

فاإ  أ نس جمليئك  ـوم امجلعـة  ن  ت نل من ا رتنا وادل اء لنا  ماك 

راهبة قد أأقبل من أأهـٌ اااـر   ٌ  قال :  بل  من أأه  واإ ا أأق 

 موات   رس بذكل من حويل من الأ ف  

ــد رة لقبــور أأهــ    و   وادلي رمحــه هللا  تعــاىل كثــرب ال

لعذر فرأ ها خر يف بعض الأ م فتأأ لك  وم مفات  أأخته ف   نيدورها 

يف النوم وقال  ه :  عبد السالم ماكل ترك  ا رتنا ؟ فقال لها : 

ل ــو   كل ؟ قالــ  :  عــم اإ ا أأقبلــ  نياــو  لك أأهــل القبــور عوت

ليك ح   تدخل ا،قربة   فاإ ا مق  عند واحد    ال خر  نظرو  اإ

ليه   فخ  رتك الد رة لك  وم ح  مـرض   رمحـه    تظر وصوكل اإ

 هللا رمحة الأبرار ي أ مني   

وقال ابن اجلواي بعد أأ  أأورد ح  ة الراهبة كـ  أأوردهـا 

 الب قي :
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 ين بك قد   قل  اإ    ـــــفكأ   د ك وقف  ت قربإ ـــــار وال

 دم  ـــــل  ت ق بوا  ااراك حَ   لو كن  حدث ه  و ك يف البقا

لد  منحاك صفو الود من  فس       ـك وطالـــــــــــما    نهب  اإ

 َجد  ا  ليك وشا  اك  ل    ةل ـــــــــــ ك اإ ا ما أأبرصا بك ع

ــ ـ  اإ ا مسعا أأ  نك أأس  ك ــ دمعد   بالـــــــ  ت خدإ   سفا أأ ه  ــــ

 قا ه  أأبوإ ــــــــــحش ك  حل  د ـــــــــــــــــفلتلحن قه  غدا أأوبع

 ا ه  أأ ضا  ت فعل  ــــــقدم    ـاكل مثلــــــــولنقدمن   ت فع

 وقض   بعض احلا من حق    اــــبعاك لو قدم  فعال صاحل

لد يسفيعه وبعث    وقرأأت من أ ي الاتاب بقدر ما ــ  اك اإ  ه ــ
فظ  وصييت وامعل ها   فعىس تنال الفوا من برإ    فاحفظ ح 

**** 
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 بر ال ابء ابلأولد وماجيب هلم  ت الوادلنين وفيف ورد ف م

صل يف الـودل أأ ـه قال الإمام الب قي يف شعب الإميا  : الأ  

جعل لمك من } وهللا  ع ة من هللا وموهبة وكرامة   قال هللا تعاىل 

} وقال تعاىل  من أأاواجمك بنني وحفدة {لمك أأ فسمك أأاواجا وجعل 

ك  وإب ،ن اااء ا كور { أأ  أأخره  فامنت  لينا إب ،ن اااء اإ

كر   و م  من أأصالبنا أأمثالنا   وأأخربك أأ  الأ ىث موهبة وعفية    

 قوما يسؤمه البنات فدتـوارو  مـن القـوم لـئال  ـذكروهن هلـم فقـال

} واإ ا بع أأحدمه ابلأ ىث ظـل وهجـه مسـودا وهـو كظـمي * تعـاىل 

ــه { مــن فــلك مــن ودل ه   تــوارا مــن القــوم مــن ســوء مابعــ ب

ودل َ كـر أأوأأ ــىث فعليـه أأ  حي ـد هللا جــل ثنـاؤ   ــت أأ  ا،سـل ني 

ليــه   فتعبــد هللا  أأخــره مــن صــلبه نســ ة مــث  تــدع  وت ســب اإ

 ته   أأهل طاع كعبادته وت ارث  به يف الأرض 

حداء : من الأدب ال  نياـرث الفـرح قال الإمام الغدايل يف الإ  

كر  فاإ ه ل دري أأ  اخلرية ه يف أأإـ    فـمك مـن ولحيد  ابلأ ىث اب  

ه ب تـا   بـل السـالمة أأوتاـو  ي صاحب ابـن نيمتـىن أأل  نياـو  ه 

 والثواب ف ن أأجدل   ممن أأكرث ي 

سـ عيل احلهـيم : احمل  ققـو  وأأهـل التقـوا وقال الفقده اإ

ل ا تعاىل لقوه تعاىل  } هب لنـا مـن أأاواجنـا ل فلبو  الأولد اإ

 فريبوهنم  ت طا ة هللا تعاىل   و ر تنا قرة أأ ني {
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وأأما من طلب الودل للهوا فقد عىصـ فدـه أأمـر ا،ـوىل    

فـاإ ا  } اإ  من أأاواجـمك وأأولدمك  ـدوا لـمك {ودخل يف قوه تعاىل 

 رد ما  ل لنا من الأحاد ث : تقرر  كل فلنو 

ـــ  :  احلـــد ث الأول : عـــن  ائاـــة ريض هللا عمـــا قال

دخل   ن  امرأأة ومعها ب تا  لها يسأأل فخ  ـد عنـدي شـ ئا غـري 

لك ممـا   ل اإ ها فقس جا بـني بنن ـا ومل تـأأ  عفيجارة واحدة   فأأ مت

 قام  خفرج    فدخل النيب صت هللا  ليه وسخ فأأخربته   فقال

) مـن ابـتن مـن هـذ  البنـات بيشـء النيب صـت هللا  ليـه وسـخ 

قال ابن الأثـري : هـذ  روا ـة من النار (  ه سرتان  حسن اإ  ن ك  فأأ 

ري ومســخ   و،ســخ أأ ضــا قالــ  : جــاءتين مســادنة   ــل االبخــ

ــرة ي ا ــرات ي فأأعفــ  لك واحــدة مت ــالث مت ــا فأأطع جــا ث بننــني له

  فاسـ تفع جا اب تاهـا   فاـق  ا متـرة  اإىل ف ا مترة لتأألكها ورفع 

الــيت   ــ  تر ــد أأ  تأألكهــا ب ــم   فــأأِعبين شــأأهنا   فــذكرت ا ي 

صنع  للنيب صت هللا  ليه وسخ فقال : ) اإ  هللا عـد وجـل قـد 

من النار ( وأأخرجه الرتمـذي مبثـل هاأأعتقها  أأوجب لها ها اجلنة أأو

 روا ة البخاري ومسخ   

ن معر بن عبد العدنيد قال : امع  ا،رأأة : ع احلد ث الثا 

ال احلة خوةل ب   حامي أأ ه صت هللا  ليه وسخ خره  ات  ـوم 

نـمك لتبخلـو  و ب نـو   وهو  تضن أأحد ابين اب تـه وهـو  قـول ) اإ
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نمك ،ن رحيا  هللا ( أأ و  هلو  واإ خرجـه الرتمـذي   قـال ابـن الأثـري   

.   أأي   لـو   النـاس  ـت البخـل قوه ) لتبخلـو  و بنـو  ( اإ

و ت اجلنب و ـت اجلهـل   فـاإ  مـن ودل ه ودل خبـل مبـاه ليخلفـه 

قلبــه ال ليعــ   لرتب تــه   وهجــل حفظــا ل لــودل    وجــنب عــن القتــ

نـمك ،ـن رحيـا  هللا (  ور ا ة ه   وقـوه صـت هللا  ليـه وسـخ ) اإ

 الرحيا  الراو   ومسي الودل رحياك لأ ه من راو هللا تعاىل   

: عن الرباء بن  ااب ريض هللا عم  قال  د ث الثالثاحل

: دخل  مل أأيب بار ريض هللا عنه أأول ماقـدم ا،د نـة  ـت أأهـ  

ـ      فأأ ها  أأبـوبار وقـال فاإ ا  ائاة اب ته مضفاعة قد أأصابجا ح 

ل خـدها   أأخرجـه البخـاري ومسـخ وأأبـو قبـ: كيف أأ    ب دة ؟ و 

 داود   

عيد بن العاآ ريض هللا عنه قال : عن س  احلد ث الرابل

) لأ   ـؤدب الرجـل ودل   : قال رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ 

 خري من أأ   ت دو ب اهي ( أأخرجه الرتمذي   

: عن ابن معر ريض هللا عم  قال : قال  احلد ث اخلامس

من ،ل أأفضل ودلا رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) ما،ل وادل 

 جه الرتمذي   من أأدب حسن ( أأخر 

: عـن عـون بـن مـاكل الأ عـي ريض  احلد ث السادس

هللا عنه قال : قال رسـول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ ) أأك وامـرأأة 
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امـراة  يسفعاء اخلدنين كهاتني  وم القدامـة نير ـد الوسـف  والسـ بابة 

ســ   فســها  ــت بَ أ مــ  مــن اوهجــا    ات من ــب وجــ ل   حَ 

قــال ابــن الأثــري : أأخرجــه أأبــوداود   هــا حــ  اب ــوا أأومــاتوا ( ا تام

قامـة  ـت  السفعة السـواد   نير ـد أأهنـا بـذل  وهجهـا حـ  أأسـود   اإ

     ـ ا لئال  ضيعوا   وأ مـ  ا،ـرأأة أأي صـارت أأ ودلها بعد وفاة اوهج

ارا     أأوث با   تدوج  أأومل تزتوه   وقوه باوه لها لويه من 

   تفرقوا أأوماتوا  عد والإ ف ال ي أأراد حالب  البني ) اب وا ( 

: عـن ابـن عبـاس ريض هللا عـم  قـال :  احلد ث السابل

ت هللا  ليه وسخ ) من     ه أأ ىث فخ  ئـدها قال رسول هللا ص

 ؤثر ودل   عين ا كور  ل ا أأدخ  هللا اجلنـة ( أأخرجـه  ومل إما ومل

 أأبوداود   

 : عن أأنس ريض هللا عنه أأ  النـيب صـت احلد ث الثامن

القدامـة  هللا  ليه وسخ قال ) من  ال جار تني ح  تبلغا جاء  ـوم

  وروا ـة الرتمـذي ) هـذ  روا ـة مسـخ  أأك وهو " و  أأصـابعه "

صبعيه   ( وأأ كهاتنب دخل  أأك وهو اجلنة   شار ابإ

: عن أأيب سعيد ريض هللا عنه قال : قال  احلد ث التاسل

ثالث بنات أأوثالث  رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) من    ه

أأخـوات أأو ب تــا  أأوأأختـا  فأأحســن  بــجن واتقـ  هللا فــ ن فــ  

ثالث بنـات يب داود ) من  ال اجلنة ( أأخرجه الرتمذي   وروا ة أأ 
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وثالث أأخوات أأو أأختني أأو بننني فأأدهن وأأحسن اإ  ن واوهجـن أأ 

 ف  اجلنة (   

عـن النـيب  عن ابن معر ريض هللا عنـه:  احلد ث العارش

 هللا  ليه وسخ قال ) اإ  للك  رة مثرة   ومثرة القلـب الـودل صت

  اإ  هللا لنيــرمح مــن لنيــرمح ودل    وا ي  ف ــ بيــد  ل ــدخل 

ل رحمي ( قل   رسول هللا ياجل  ة ) لـ س برمحـلكنا نيرمح قـال  نة اإ

روا  الـزبار   اإ ا الرمحة أأ  نيرمح الناس ( ي رمح أأحدمك صاحبه نيأأ  

 مثي يف مجمل الدوائد   خرجه الهي كذا أأ 

: عن ابن معر ريض هللا عم  قـال  احلد ث احلادي عع

هل ب   غـالم صت هللا  ليه وسخ ) ماودل يف أأ  : قال رسول هللا

ل أأصبح ف م عد مل نيان ( روا  الفربا      اإ

نس بن مـاكل ريض هللا عنـه : عن أأ  احلد ث الثا  عع

ا ودلت اجلار ــة وســخ ) اإ  قـال : قــال رســول هللا صــت هللا  ليــه

 قــول :  ــعيفة     ــا ملــ  نيــدن الربكــة افــا  بعــث هللا عــد وجــل اإ 

عـا   اإىل  ـوم القدامـة   واإ ا ودل  خرج  من  عيف ي القمي    ل ا م 

ليه مل  من الس ء فقبـ  ل بـني عي دـه وقـال : هللا الغالم بعث هللا اإ

  قرئك السالم ( روا  الفربا  يف الأوسال   
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: عن عقبة بن  امر ريض هللا عنـه   ث الثالث ععاحلد

قــال : قــال رســول هللا صــت هللا  ليــه وســخ ) لتارهــوا البنــات 

 فاإهنن ا،ؤنسات الغاليات ( روا  امحد والفربا    

: عن ابن عباس ريض هللا عم  قال  احلد ث الرابل عع

اجلنة ( : قال رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) ر  الودل من ر  

 روا  الفربا  يف ال غري والأوسال   

: عــن أأنــس ريض هللا عنــه أأ   احلــد ث اخلــامس ععــ

ــه وســخ  ــيب صــت هللا  لي ــد الن ــب  رجــال    عن ــن ه فق   جفــاء اب

جلسـها بـني  د ـه   فقـال ه أأ ب تـه ف هوأأجلسه  ـت خفـذ    وجاءتـ

 الزبار      ب م  ( روا  رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) أألسو  

: عـن ابـن معـر ريض هللا عـم   احلد ث السادس ععـ

قال : قـال رسـول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ ) سـ مه هللا الأبـرار 

لأهنـم بـروا ال ابء والأهمــات والأبنـاء ي كـ  أأ  لوادل ــك  ليـك حقــا 

 كذكل لودلك ( روا  الفربا    

ل : عن أأيب هرنيرة ريض هللا عنه قـا احلد ث السابل عع

عينوا أأولدمك  ـت الـرب ي رسول هللا صت هللا  ليه وسخ ) أأ : قال 

 من شاء اس تخره العقوو لودل  ( روا  الفربا  يف الأوسال   

اد ريض هللا : عن عبد هللا بن شـد   احلد ث الثامن عع

عنـه قـال : ب ــامن رسـول هللا صـت هللا  ليــه وسـخ يف الســاود اإ  
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ــجــاء  احلســن ريض ــه فرك ــه وهــو ســاجد فأأ  هللا عن طــال ب عنق

اود ابلناس ح  ظنوا أأ ه قد حدث أأمر   فلـ  قىضـ صـالته الس

طل  الساود ح  ظننا أأ ه قد حدث أأمر فقـال ) اإ  قالوا : قد أأ 

 ابين قد ار لين فاره  ا  أأِع  ح   قيض حاجته ( 

: عن أأنس ريض هللا عنه قال : قال  احلد ث التاسل عع

ة مـن السـوو اإىل وسخ  من محـل طرفـ  صت هللا  ليهرسول هللا

وليبدأأ ابلإكث قبـل يعياه فكأ ا محل اإ  م صدقة ح   ضعها ف م 

ح أأ ىث فكأ ا بىك من خا ية هللا ي ومن بىك من  ا كور فاإ  من فر 

م هللا بد ه  ت النار (   خا ية هللا حر 

: قــال صــت هللا  ليــه وســخ : ) مــن  احلــد ث الععــو 

فأأدها وأأحسن أأدها وغذاها وأأحسـن غـذاءها وأأسـ بغ     ه ابنة 

 ل ا من النع ة اليت أأوسل هللا تعاىل  ليه       ه ممينة وم رسـة 

 من النار اإىل اجلنة ( كذا  كر  الإمام الغدايل يف الإحداء   

: عـن حف ـة ريض هللا عمـا  حلد ث احلادي والععو ا

هي أأحـدمك طلـب الـودل أأ  النيب صت هللا  ليه وسـخ قـال : ) ل ـد

ــ س ه ودل ا قفــل امســه ( روا  الفــربا   فــاإ  الرجــل اإ ا مــات ول

س ناد  حسن   كذا يف اجمل ل للهيمثي      واإ

: عن رسول هللا صت هللا  ليه  احلد ث الثا  والععو 

قـبن  وسخ أأ ه قال : ) حرم هللا تعاىل  ت لك أ ديم دخـول اجلنـة
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امـرأأة تبـادر اإىل ابب اجلنـة فـأأقول : فاإ ا   غري أأ  أأ ظر عن مييين 

مالهذ  تبادر  اإىل ابب اجلنة ؟ فدقال يل :  محمد هذ  امرأأة   ـ  

حس ناء مجـيةل و   عنـدها  تـاىم لهـا   ف ـربت  لـ ن حـ  بلـغ 

 (  كر  يف الإحداء     لها  كلأأمرهن ا ي بلغ   فاار هللا

)  : قال صـت هللا  ليـه وسـخ احلد ث الثالث والععو 

بسوء أأي  ت العقوو     رمح هللا وادلا أأ ا  ودل   ت بر  ( مل حي

: قـال صـت هللا  ليـه وسـخ ) وفده أأ ضا  مع    كذا يف الإحداء  

   صالته وكـرثت عيـاه وقـل  مـاه ومل  غتـب ا،سـل ني من حس 

هللا تعـاىل حيـب  ني يف اجلنـة   ويف خـرب أ خـر ) اإ كهـات    معي

كرثت   وقال صت هللا  ليه وسخ ) اإ ا اب العيال (أأ الفقري ا،تعفف 

  ــوب العبــد ابــتال  هللا هــم العيــال ليافرهــا عنــه ( وقــال بعــض 

ل الغم ابلعيال     وب السلف : من ا  وب   لنيافرها اإ

: عــن  ائاــة ريض هللا عمــا  احلــد ث الرابــل والععــو 

ر   قال  : مسع  رسول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ  قـول ) مـن

ه اإل هللا مل حياسـ به هللا ( أأخرجـه الهيمثـي  ه اإ صغريا ح   قول لباإ

 عن الفربا    

: عن احلسن بـن  ـن ريض  احلد ث اخلامس والععو 

هللا عم  قال : جاءت امرأأة اإىل رسول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ 

ومعها ابناها فسأأل  فأأعفاها ثالث مترات لـلك واحـد مـمم متـرة   
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لك واحــد متــرة فأألكهــا   ل  ظــر اإىل أأهمــ  فاــق  ا متــرة فأأعفــ  

  فني ي وأأعفـ  لك واحـد مـم    ـف متـرة   فقـال رسـول هللا 

صت هللا  ليه وسخ ) قد رمحها هللا برمحجا اب  ا ( اخرجه الهيمثـي 

 عن الفربا    

: عــن الأشــعث بــن قــ س  احلــد ث الســادس والععــو 

رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ  ريض هللا عنه قال : قدم    ت

دل يل يف وفد كندة   فقال يل ) هل كل مـن ودل ؟ قلـ  : غـالم و 

ليك   ولوددت أأ  م  ـه شـ بل القـوم   قـال ) لتقـل  يف خمريج اإ

 اك فاإ  ف م قرة  ـني وأأجـرا اإ ا قبضـوا ( روا  الهيمثـي عـن امحـد 

 والفربا    

رفعـه أأ   : عن مسخ بن اسـار احلد ث السابل والععو 

رجــال    عــدم النــيب صــت هللا  ليــه وســخ يف ســفر ي فقــال ه 

هـٌ مـن  هـل ؟ (  صت هللا  ليه وسـخ ) هـل يف أأ رسول هللا

ل صبية صغار   قال ) فف م جاهد ( ي قال ل  قـال أأبوعبيـد مامه اإ

هللا : قوه ) من  هـل ( (  عـين مـن أأسـن    وهـو مـن الاهـل   

 روا  الب قي  

ل ابـن معـر ريض هللا عـم  ) أأطلبـوا الـودل وا متسـو  وقا 

 قرة  ني ورحيا ة القلب   واإ مك والعاد والعقر (    فاإ ه
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وقال ريض هللا عنه : ) أأكرثوا مـن ق دَـل أأولدمك فـاإ  لـمك 

تب لمك من بلك قبةل درجة يف اجلنة   ح  أأ  ا،الااة  ه فتا 

 ة مخس مئة  ام ( مابني ادلرجتني مسري ادلرجات  دد ماقبلإ 

وقال نيد د بن معاو ـة : أأرسـل أأيب اإىل الأحنـف بـن قـ س 

ليه قال ه :  أأاب احلسـن : مـاتقول يف الـودل ؟ فقـال :    فل  صار اإ

مري ا،ؤمنني ي مثار قلوبنا   وع د ظهورك   و،ن هلـم أأرض  لـيةل أأ 

عفهم   ول  ت لك جليةل   فاإ  طلبـوا فـأأ   وس ء ظليةل   وهم 

د مه   وحيبوك هجـدمه   ولتاـن اإ  مضبوا فأأر هم   مينحوك و    و 

فقـال  ل م ثقدال فمي ل وا حداتك   وحيبوا وفاتك   ونيارهـوا قربـك   

 ــ    أأحنــف   لقــد دخلــ   ــن وأأك مملــوء ميظــا معاو ــة : ا أأ 

ومضبا  ت نيد د   فل  خره الأحنف من عند  ريض عـن نيد ـد   

ليــه مبئــيت أألــف درمه ــد اإىل    وبعــث اإ ومئــيت ثــوب   فأأرســل نيد 

 ف درمه ومئة ثوب قامسه اإ ها  ت الافر   الأحنف مئة أأل

ور: بع يف ا،نام بعد وفاتـه فقدـل ه : مافعـل هللا بـأأيب 

فل فويق بس بعني درجة   قلنا : مبا ا وقد كنـا   رص الشر ؟ فقال : ر 

 نراك فوقه ؟ قال : ب رب   ت فقر  وبناته والعيال   

تعـاىل لك معـل قـد أأعفـا  هللا وقال بعضـهم لعـامل : مـن 

   من معل هاد واحلج وغريه    فقال ه : أأنين أأ  كر اجل    يبا ح 

 الأبدال ؟ قال : ماهو ؟ قال : كسب احلالل والنفقة  ت العيال   
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خوا ــه يف الغــدو :  وقــال ابــن ا،بــارك رمحــه هللا وهــو مــل اإ

ك أأ خ ا عخ  كل قال : أأ قالوا : م تعل و  معال أأفضل مما ،ن فده ؟

ن الليـل فنظـر اإىل عيـاه متااـفني   رجل  عيف  وعيةل قـام مـ

سرتمه ومفامه بثوبه   فع   أأفضل مما ،ن فده   وروي ،و هذا ف 

براهمي بن أأدمه     عن اإ

ل ا خ أأ ه   بغي للـوادل أأ  حيـر  لأجـل حـا ودل   ـت 

 أأمور : 

ــ الأول ــرأأة : أأ   ضــعه يف ب ــ  ادلني ن وال ــالح   لأ  ا،

بة مل  سـن التأأد ـب ـ د ـ دب ب  ا وبناهتا   فاإ ا مل تان أأ ال احلة تؤ 

اإ مك وخهاء ادلمن   والرتبية   و كل قال صت هللا  ليه وسخ ) 

ا،رأأة احلس ناء يف منبـ  السـوء ( فقدل وماخهاء ادلمن ؟ قال : 

س ( رو دسـاالعـوقال صت هللا  ليه وسخ )  ريوا لـنففمك فـاإ  

طلبوا موا ل وعن  ائاة ريض هللا عما قال  : أأ وقدل ) نداهي (   

 به أأخواه ( كفاء لنففمك فاإ  الودل رمبا اا  الأ 

وقال صـاحب عيـو  الأخبـار : صـالح الأولد وفسـادمه 

بل الأم   لأ  الر اهي  غري الفباهي     من ق 

 ومن أأقوال العرب : اإ  اجلياد  ت أأعراقها  ري   

وصغارا ليمك كبارا بو الأسود ادلؤيل لب ده : أأحس   اإ وقال أأ 

ــالوا : أأ  ــوا   ق ــل أأ  تاو  ــار وقب ــا كب لين ــف  احســ   اإ وصــغارا فاد
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لينا قبل أأ  ناـو  ؟ قـال مل أأ ـعمك مو ـعا يسـ تحيو   أأحس   اإ

 منه   

جل حا ر   ل ا لأ    بغي للوادل احلالثا  من الأمور اليت

ليه النيب صت هللا  ل :  الودل أأىت أأحدمك ) اإ ا   يه وسخ قالما دب اإ

مس هللا   اللهم جنبنـا الاـ يفا  وجتـب الاـ يفا  أأه  فليقل : اب

 ر ب م  ودل مل  ه  الا يفا  ( د   ماراقتنا   فاإ  ق  

واختلف يف الهر ا،رفوهي فقدل : اإ ـه الفعـن ا ي ع  ـم 

 منه   ىس  ليه السالم   وطعن احلداب ،ا عو ت منه أأمه   

ل   رصهي  كل ا،ولود ا ي  ذكر هللا سـ بحا ه وقدل : هو أأ 

وتعاىل   واس تعا  من الاـ يفا  عنـد جـ هي أأمـه   والك الـوهجني 

 جااد   وهللا أأ خ ابلأوىل مم    قاه ابن النحوي   

ــن ا ــوقــال الاــ يخ شــهاب ادلني : وقدــل ا،عــىن مل  ن جحــرب

جل بركة النسـ ية   بـل نياـو  مـن مجـةل العبـاد اسلال  ليه من أأ 

وقدـل : مل  } اإ  عبادي ل س كل  ل م سلفا  {  نين قدل فـ م ا 

  ه  يف بد ه   

وقال ابن دقدا العيد : حيمتل أأل   ه  يف د نه ولان  بعد 

ا تفاء الع  ة   وتعقب بأأ  اخت ا  مـن خـص ابلع ـ ة بفر ـا 

الوجوب لبفر ا اجلـواا   فـال مـا ل أأ   وجـد مـن ل  ـدر عنـه 

ان  كل واجبا ه   وقدـل : مل  هـ  مباـاركة مع ية معدا واإ  مل ني
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أأبيه يف ج هي أأمه   ك  جاء عن جماهد : أأ  ا ي جيـامل ولاسـ ي 

ــرب  ــي  فددــامل معــه   ولعــل هــذا أأق حل  لتــف الاــ يفا   ــت اإ

 الأجوبة   

دي : معىن ) مل  ه  ( أأي مل  فتنه عـن د نـه وقال ادلاوو

 ع ية   اإىل الافر   ول س ا،راد ع  ته منه عن ا، 

وهذا الأخـري هـو ا ي  ظهـريل ي لأ  مق ـود الاـ يفا  

اإىل الافر   وهو الهر احلقدقـي   اللعني اإخراه ا،ؤمن من الإميا  

فداو   كر هللا س بحا ه وتعاىل عند امجلاهي سببا للع  ة من الافر 

   

نـب طعـام أأمـه تا : اإ ا  قا امحلل فدنبغي ه أأ     الثالث

ثـ  أأعـ ه ب  ب ـث خَ د جسـ ه مـن اخل ا ا عقاحلرام لأ ه خبيث   فاإ 

     فدتحرا احلالل هجد

أأ  ه   روي عـن ابـن أأيب رافـل    يف: اإ ا و عته أأ    الرابل

بيه ريض هللا عنه قال : ) رأأ   النيب صـت هللا  ليـه وسـخ عن أأ 

  يف أأ   احلسن واحلسني حني ودلهت  فاط ة ( ريض هللا عمم أأ   

 أ مني   

صت هللا  ليه وسخ أأ ـه قـال ) مـن ودل وروي عن النيب 

فأأ   يف أأ  ه ا ميىن وأأقام يف أأ  ه ال رسـا رفعـ  عنـه أأم ه مولود 

 ال بيا  ( 
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: أأ  حيناـه بمتـرة فـاإ  مل حيهـ فبحلـو ااـ هبه    اخلـامس

ــه   روي عــن أأيب  و  بغــي أأ   تــوىل  كل مــن نيــرر خــري  وبركت

بـه النـيب صـت الم فأأت   ىس ريض هللا عنه قال : ) ودل يل غمو

براهمي وحناه ب هللا  ليه   مترة ود ا ه ابلربكة ( وسخ فس   اإ

َ : أأ  السادس والسابل ـعنه واسـ يه   عـن  ا  ع      رة بـن مَس 

جندب ريض هللا عنه قال : قال رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ 

) لك غالم رهينة بعقدقته تذا عنه  وم سابعه وحيلا رأأسه واس   

 ) 

قي : ولو س    وم  نياه    أأوىل   وقـد رد يف قال الب 

اإىل النــيب حــد ث أأنــس قــال : ودل لأيب طلحــة غــالم فــذهب   ــه 

 اه وس   عبد هللا   صت هللا  ليه وسخ حفن

يب بار يف  نيك النيب صـت هللا  ليـه وعن أأس ء ب   أأ 

قـال : ويف وسخ عبد هللا بن الدبري حني ودلته ويسـ يته عبـد هللا 

ـــ س راجعـــا اإىل  كل  دلةل  ـــت أأ  التـــار  يف حـــد ث مســـرة ل

 النس ية   وهللا أأ خ   

نـمك  الثامن : أأ  حيسن امسه لقوه صت هللا  ليه وسخ ) اإ

 تدعو   وم القدامة بأأس امك وأأس ء أ ابامك فأأحس نوا أأس امك   

: أأ  عتنه   عن أأيب هرنيرة ريض هللا عنه  بلـغ بـه  التاسل

 ليــه وســخ قــال ) الففــرة مخــس   أأومخــس مــن  النــيب صــت هللا
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الففرة : اخلتا    والإس تحداد   و تف الإبال   وقـص الاـارب   

وتقلمي الأظفار ( وعن جابر ريض هللا عنه قال : ) عا رسول هللا 

 صت هللا  ليه وسخ عن احلسن واحلسني وختم  لس بعة أأ م ( 

الل   قـال : أأ  اسرت ل ه امرأأة صاحلة تـأألك احلـ العارش

الفقده شهاب ادلنين بن محمـد بـن امحـد الـرمن يف منظومتـه ر  ـة 

 ال بيا  : 

 ل ــــــولها والفعـصاحلة  بق   فل  ــــو  بغي اإر اهي لك ط

 فالفبل قالوا  بل الفعام   رام  ــتأألك حالل ل من احل

 فعل اخلب ث أ خرا وأأول   اإ ا خب ث ر ا ه مال اإىل 

 ــه الألك بميينــه بعــد الففــام اإ ا صــار :  عل    احلــادي ععــ

 أألك بنفسه   فاإ ا  فا  ل ه البس ةل عند الألك ح  نيمتر   ل ـا 

   

ه اإل هللا محمد رسول هللا ي ح   الثا  عع :  عل ه : لاإ

مس مترا  ل ا ل   روي عن ابن عباس ريض هللا عم  عن النيب ميّي   

ول لك ـة بـال اإه ت صـبيانمك أأ ال ) افتحوا  صت هللا  ليه وسخ ق

ه اإل هللا   فاإ  من    أأول الكمه  هاإل هللا ولقنومه عند ا،وت ل اإ

ـــ نة  ـــف س ـــاش أأل ه اإل هللا ل   ـــه ل اإ ه اإل هللا وأ خـــر الكم ل اإ

مااسأأل عن   ب واحد ( كذا روا  الب قي   ل قال : منت مر ـب 
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قج  أأ   بلـغ قـال الإمـام امحـد : فأأمـا التعلـمي والتأأد ـب فـو 

ا،ولود من السن والعقل مبلغا حيمتله    مفن  كل : أأ    ا ئه  ـت 

  ه عن خمالفة ا،فسدنين   ومما : أأ أأخالو صلحاء ا،سل ني و  و 

ف    عل ه القرءا  ولسا  العرب   واس عه السـ  وأأقاو ـل السـل

ىن بـه عنـه   وممـا أأ  نيرشـد  مـن و عل ه من أأح م ادلنين ما لمـ

سب اإىل ما حي د ونيرر أأ  نيرد  ليه كفا ته   فاإ ا بلغ أأحـدمه ا، 

ر  ن الباري جل جاله ابدللئل اليت توص  اإىل معرفته  حد العقل ع 

مــن غــري أأ  اســ عه مقــالت ا،لحــدنين   و ــذكرمه ه يف امجلــةل   

ليـه مـا اسـ تفاهي   وكـذكل  وحيذر  اإ مه و نفـر  عـمم   و بغضـهم اإ

 د صت هللا  ليه وسخ    عرفه  بوة  ب نا محم

ني والبسـ ةل   وأأل  قال الفقده الـرمن : و عل ـه الألك اب ميـ

لك ممـا  ليـه   و ـأألك اليـابس بـال أألك صاحبه   وأأ   ـأأ   بادر قبل

دام أأ  ك لئال نيرا  إ الإدام   وجينبه الد نة و لبسـه البيـاض   احداإ

ملـس بفـراش أأ س ه مبلبس ول ومينعه ا،نقوش وا،لو     ول نعم ج 

   ومينعه النوم اب مار خون الاسل   وأأ   تخذ  طبعا   

و ندب ،عخ ال ـبيا  القـرءا  أأ  علـ م أ خـر ا مـار امنـا 

ــيب  لعــب   لأ   ــرتك ال  ــويل أأ    ــدب لل ــرتاحجم   و ن ــه اس فد

وحي ـل  ليه نياـدر   اـه و بفـل بـه   ء  ي الامته والتضييا م
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لـتعخ   والرفـا يف لك الأمـور من ال يب احليةل يف الـتخلص مـن ا

 أأوىل وأأحب   

ة لسـ بل سـ نني   الوجيب  ت الويل أأ   مر ال يب ابل ـ

لععـ سـ نني   لقـوه صـت هللا  ليـه وسـخ ) مـروا  او هبه  ل 

ــمم يف  ــوا ب  ــومه  ل ــا لععــ وفرق ال ــبيا  ابل ــالة لســ بل وامعب

هللا  ا،ضاجل ( وتقدم احلـد ث ادلال  ـت تأأد بـه وهـو قـوه صـت

  ليه وسخ ) ما،ل وادل ودل  ،ال أأفضل من أأدب حسن (   

وعن ابن عباس ريض هللا عم  قال : قالوا :  رسول هللا 

قد  ل نا ما حا الوادل  ت الودل مفا حا الودل  ت الوادل ؟ قال ) 

 أأ  حيسن امسه وحيسن أأدبه ( 

وعن معاو ة بن أأيب سفدا  ريض هللا عـم  قـال : مسعـ  

سول هللا صت هللا  ليه وسخ  قول : ) اخلري  ادة والع جلاجـة ر 

 ) 

نـك فاإ ـك وقال ابن معـر ريض هللا عـم  لرجـل : أأدب اب 

مسؤول عن ودلك   ما ا أأدبتـه ؟ ومـا ا  ل تـه ؟ وهـو مسـؤول 

 عن برك وطواعيتك   

ايل يف الإحداء :  قـال عـن أأول مـا  تعلـا وقال الإمام الغد 

فدوقفو ه بـني  ـدي هللا عـد وجـل أأه  وودل    ابلرجل يف القدامة 
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و قولو  : ربنا خذ لنا حبقنا منه فاإ ه ما ل نا ماجنهل ي و    فع نا 

 احلرام و،ن ل  عخ   فدقتص منه هلم   

ــا  :  ــال مامعن ــه صــفة الأدب فق ــرمن يف منظومت ــر ال و ك

حيتفظ من اجلهةل والفسقة ومـن عـرن ابلاـذب واخليا ـة   ومينعـه 

 بة الأرشار   فقد روي ) ا،رء  ت دنين خلي    من   

ومينعه من كرثة الالكم   وأأل   بتـديء ابلـالكم بـل نياـو  

والأشـعار   والأغـا    والب ـا     الكمه جـوااب   ومينعـه ا ميـني 

والنخــام   واةــا  عنــد اجللــ س   واللعــن والســب والاــ إ   

وترك الف ل   وترك  والإختال  ابلأدكس   و لدمه كرثة التوا ل  

كــرام الإخــوا  والأ ــاب ابلتأأد ــب    حــب ا هــب والفضــة   واإ

و وسل لذلي  أأتيه   واإ ا وصل اإىل جملس اس تقر حدث   جـيي بـه 

كرام الواصل ابلقدام   واسـ ل  اجمللس  ول تخف  رقاب الناس   واإ

ــوادلنين  ــم ال ـاب   و عظ ــام والعـ ــذكر الفع ــل   ول  الكم لك  اق

لأقارب   واإ ا ظهر منه فعل مجيل أأثىن  ليه ومدحه وا،ؤدب ه وا

  واإ ا بدا منه خالن  كل  اتبه رسا وهنـا  عنـه   واإ ا بلـغ عرفـه 

ا،ق ود مـن هـذ  ادل يـا هـو ال خـرة   وأأ  ا،ق ـود مـن الألك أأ  

يه التقوي للعبادة   وأأ  ا،وت قر ـب وهـذ  ادل يـا فا يـة وال خـرة 

من العبادات والفا ات الـيت  عـود    وحيثه  ت الإكثار دار القرار
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 ليه  فعها يف ال خرة   ومن ال داب أأل   دعو  ليه ي فقد هني  النيب 

 صت هللا  ليه وسخ عن  كل   

ســ ناد  ــيح عــن جــابر ريض هللا  ففــي ســ  أأيب داود ابإ

) لتـدعوا  ـت عنه قال : قـال رسـول هللا صـت هللا  ليـه وسـخ 

ممك ولتـدعوا  ـت دَ ولتدعوا  ت خَ  أأ فسمك ولتدعوا  ت أأولدمك

 يل ف ا عفاء ف س تداب لمك   أأموالمك   ولتوافقوا من هللا سا ة    

سـ    قال الإمام النووي : قوه )  يل ( بارسـ النـو  واإ

جابة  نال الفالـب ف ـا و عفـ  مفلوبـه    الياء ي ومعنا  : : سا ة اإ

 قال : وروا مسخ هذا احلد ث يف أ خر  يحه   

جاء رجل اإىل عبد هللا بن ا،بارك فاىك  ليه بعض ودل  و 

 فقال : هل دعوت  ليه ؟ قال  عم قال : أأ   أأفسدته   

ولدمه فـأأثر  كل فـ م تـأأثريا وقد رأأ   ج  ة دعوا  ـت أأ 

عظيف   وابتت هللا س بحا ه وتعاىل الأولد ببالء من الأوجاهي ح  

هلم فـخ   ـل هلـم  أأشفا أ ابؤمه  ل م من  كل   ورجعوا  دعو 

قاةل     الإ

قــال صــاحب عيــو  الأخبــار :    ال ــاحلو  ل  ــأأمرو  

ــاإ ا احتــاجوا اإىل أأ أأ  ــأأمر ي ف ــه أأمــروا غــريمه مــن ولدمه ب مــر  فعلو 

ك خنـان اإ  أأمـركمه بيشـء  الناس  فع  فس ئلوا عن  كل فقالوا : اإ
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ع وك فده ف س توجبوا النار لأجل  كل   و،ن ل قدر  ت حـرو 

 دك ابلنار   أأول

ت قال الإمام الغدايل ريض هللا عنه : ومن حا الب ـ   ـ

ة وأ داب الععة مل الدوه   كـ  روي الوادلنين تعلميها حسن ا،ع ا

 ــك اري قالــ  لب جــا عنــد الــزتو  : اإ أأ  اسـ ء ب ــ  خارجــة الفــد 

ــراش مل  ــ     ورصت اإىل ف ــه درج ــ  ا ي فد ــن الع ــ   م خرج

سـ ء   وكـو  كل    فاو  ه أأر ـا نياـن  تعرفده   وقرنين مل تأألفده

ه همادا نيان كل  ع دا    وكو  ه أأمة  نيان كل  عبدا   ولتلحقـي 

فاقريب منـه   واإ  به فدقالك   ولتبا َدي عنه فد ساك   واإ  دك 

ل   أأا فابعدي عنه   واحفظي أأ فه ومسعـه وعينـه ي لااـم منـك  اإ

ل َحس نا   ول برص  ل مجيال   طيبا   ولاس ل اإ  اإ

 وقال رجل لدوجته : 
 ولتنفقي يف َسور  حد  أأمضب  خذي العفو مين يس تدميي مود 

 ف ا،غي ب ـــــفاإ ك لتـدرنين كد  قر ين  قرك ادلن ابلأ اولتن
 اإ ا اجمتعا مل  لبث احلب  ذهب  فاإ  رأأ   احلب يف القلب والأ ا

ــو الفــره ابــن اجلــواي : ل  بغــ مــام أأب ي أأ   فــرت وقــال الإ

لنق  وتعلميه ي فاإ  التعلمي يف ال غر  الوادلا  عن تأأد ب ال غري 

 يف احلار   
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} قوا ا فسمك وأأهليمك قال  ن كرم هللا وهجه يف قوه تعاىل 

 أأي  ل ومه وأأدبومه    كرا {

 ه فدعل  ه الفهارة وال ـالة   وحيفظا ـه القـرءا    واسـ عا

بحا  عند  القبـيح وحيثا ـه  ـت العخ   و ق  احلد ث وما حي ل منه

 ا، رم فاإ ه مومس الدرهي   قال الااعر : 

 ـر واإ  شىك أأمل التعب   ل يسأأمْن أأد ب ال غدــ      

 رب الابري عن الأدبــك  أأ هــــري لاــــــــودهي الاب     

   وقال أ خر : 

مجا اعتدل   مجا اخل ـــــولتل  اإ  الغ و  اإ ا قو  بني اإ ا قو   ا 
 ول س  نفل يف  ي ش بة أأدب  قد  نفل الأدب الأحداث يف همل 

   عبد ا،ٌ بن مروا  حيـب ابنـه الوليـد ولحيثـه  ـت 

 بنا ابلوليد   الأدب   خفره حل ا ة فقال : أأمع  ح  

وقد نيراو ال يب  هنا مـن ال ـغر فدختـار لنفسـه   قـال 

براهمي رشد  من قبل هللا تعاىل  فذكر يف التفسري أأ ه  {} ولقد أ ت نا اإ

ماقـال اإىل نني   وقال للاوكب والق ـر والاـ س    ابن ثالث س  

 } اإ  وهج  وهجيَي لذلي ففر الس وات والأرض حنيفا {أأ  قال 
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جاء معر بن اخلفاب ريض هللا عنه  ت صـبيا   لعبـو  

فتفرقوا من هيبته ومل  ربح ابن الدبري ي فقال : ماكل لتربح ؟ فقال 

 الفر ا  يقة فأأوسعها كل   وليل   ب فأأخافه   : ما 

ن دارك سـوقال الرش يد لبن وانير  وهو يف دار  : أأميـا أأح 

 أأودارمك ؟ فقال : دارك فقال : ل َم ؟ قال لأ ك ف ا   

ابختباراتـه   وقـد  ني فهـم ال ـيب و لـو   مهتـه وتق ـري و تب

ي ؟ و قـول جيمتل ال بيا  للعب فدقول العايل اهل ة : من نياو  معـ

 قارص اهل ة : من أأكو  معه ! ومن  ل  مهته تراءا العخ   

 وقال أأبو العالء ا،عري : 
لا    احلد دة أأم  الس يف واحلخ اإ     لاس توي ابناك يف َخلا  ولخ 
 خــــــولتقل هو طفل غري  ت  فامعب وليدك وادلـ   ت رشد 

 شا الرأأس ابلقخبذكل  وقس  عة ـــــفرب  شا برأأس  جر منف

  ودل   ت طلب احلـد ث   وقال الثوري :   بغي أأ  ني ار  

د ث عدنيد ي من أأراد به ادل يا وجـدها   ومـن أأراد بـه وقال اإ  احل

 ال خرة وجدها   

وعن ابن معر ريض هللا عم  قال : قال رسول هللا صـت 

غـدل ( هللا  ليه وسخ )  ل وا أأبناءمك الس باحة والرما ـة ي وا،ـرأأة ا،

روا  الب قي يف شعب الإميا    ل قال يف س ند  عبيد العفار وهو 

 منار احلد ث   



 

 79 

وعــن أأيب رافــل ريض هللا عنــه قــال : قلــ   رســول هللا 

حا كحقنا  ل م ؟ قال : )  عم حا الودل  ت الوادل  اأأللودلا   لين

قـال ( روا  الب قي   ل  أأ   عل ه الاتابة والريم   وأأ   ؤرثه طيبا

براهمي وهو نيروي مال تابل  ليه   : يف س ن  د    ىس بن اإ

مــام الغــدايل يف كتــاب   ــيحة ا،لــوك : قــال ابــن  قــال الإ

ت هللا  ليـه وسـخ عباس ريض هللا عـم  : دخـل رسـول هللا صـ

س بح فقـال :   ال بح ويه ي  م سل ة فرأ ها قد صل   وما اإىل ب   أأ 

  ول ـَم لت ـلني امجلعـة   ول ـَم )  أأم سـل ة ي ل ـَم لت ـلني يف ج  ـة 

ني القـرءا  ؟ فقالـ  :  رسـول هللا هـذ  متـو   ل دني و اهدنين

مـن أأعـ ل الرجـال فقـال : ولل سـاء أأ ضـا ما عـادل هـذ  الأعــ ل   

قال  وماتٌ  رسـول هللا ؟ قـال : اإ ا أأدت ا،ـرأأة فر ضـة رهـا   

دل يف  دها وأأطاع  بعلها   وحرك  ا،غدل     يس بح مادام ا،غ

  و    كأهنا ت ن يف ج  ة   واإ ا طحن  لأجل أأطفالها مفرت 

بال   ومــن   وهــا   ومــدل ا،ــرأأة مبغدلهــا مثــل عــ رة القنــاطر والــر  

صوت مغدلها تقتحم حدفا  ب جا   وثالثـة أأصـوات تبلـغ اإىل  ـ  

العرش : ق  الغداة اجملاهدنين   ورصنير أأقالم العلـ ء   وأأصـوات 

  وكت من ال ساء   ( مغاال ا،

ل نرجــل اإىل حقــوو الــودل  ــت الــوادل   فــاإ ا بلــغ فدنبغــي 

بـن عبـاس ريض هللا اللوادل أأ  نيدوجـه ،ـا روي عـن أأيب سـعيد و 
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 ه ودل عم  قال : قال رسول هللا صت هللا  ليـه وسـخ ) مـن ودل

  فــاإ  بلــغ ومل نيدوجــه ّيوجــه فل غ ه   فــاإ  بلــفليحســن امســه وأأدبــ

مث مثه  ت أأبيه (    وأأصاب اإ  ا فاإ ا اإ

 س بن مـاكل ريض هللا عـم   ينوعن معر بن اخلفاب وأأ 

عن رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ قـال ) يف التـوراة ماتـوب : 

مثـا فـاإل  كل ب ته اث يت عع س نة ومل نيدوهجا فأأ من بلغ  ا صاب  اإ

  ليه ( روا احلد ثني الب قي يف شعب الإميا    

مــام أأبــو الفــره ابــن اجلــواي : اإ ا راهــا ال ــيب  وقــال الإ

جـاء يف احلـد ث ) مـن بلـغ ه ودل فدنبغي لأبيه أأ  نيدوجـه   فقـد 

مانـــه أأ  نيدوجـــه فـــخ  فعـــل فأأحـــدث الـــودل    الإل ب ـــم  ( فأأ 

جرا ه عند البلو  ؟ ! واإ     قد  والعاب كيف   ىس الوادل ما

لـّيوه ابنـه ف قس حال ودل   ليـه   فـاإ ا تقـرر  كلوقل يف اةل فلي

ارَا ولودا    نس بة غري  ات اخللا   خفدفة ا،هر   بنة س َ حَ  د   نة  

 قرابة قر بة   

مــام الغــدايل رمحــه هللا : فهــذ  اخل ــال الامث يــة يه  قــال الإ

ــد مــن مرا اهتــا يف ا،ــرأأة ليــدوم العقــد    ا،فيبــة للعــ   الــيت لب

نيراعي خ ال   يل أأ ضا أأ ل قال : وجيب  ت الو وتتوفر مقاصد   

لقه وَخلقه   أأو عف  االدوه   و نظر لارميته فالنيدوهج ممن ساء خ 

د نه   أأوقرص  عـن القدـام حبقهـا   أأو   لني فيفـا يف نسـ هبا   قـال 
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و فلينظر أأحدمك أأنين  ضل كرميتـه ( صت هللا  ليه وسخ ) الن ح ر  

دوه ح لخملـص لهـا   والـ والإحتيا  يف حقها أأمه لأهنا رقدقة ابلـن

قــادر  ــت الفــالو بــلك حــال   وهمــ  اوه اب تــه ظا،ــا أأوفاســقا 

أأومبتد ا أأوشارب مخر فقد جىن  ت د نه   وتعـرض لسـخال هللا 

 مبا قفل من حا الرمح وسوء الإختيار   

تعــاىل : قــد خفــب اب ــيت للحســن رمحــه هللا  قــال رجــل

ا   واإ  ؟ قال : ممن  تقي هللا فاإ ه اإ ا أأحهبا أأكرهماوهجا ج  ة مفن أأ 

 بغضها مل  ظل ها   أأ 

وهــذا أ خــر ما ــب مرا اتــه يف حــا الــودل   ل بعــد  كل 

 جيب ه ماجيب للرمح   بل حقه أ كد من حا الرمح البعيد   

ا قال الإمام الغدايل : وقد قدل : ودلك رحيا تك يا ها س بع

 نياك     ل خادمك س بعا   ل هو  دوك أأورش

يب صــت هللا  ليــه وقــال أأنــس ريض هللا عنــه : قــال النــ

وسخ ) الغالم  عا عنه  ـوم السـابل واسـ   وميـا  عنـه الأ ا   

دل فراشه   فاإ ا ب   فاإ  بلغ س بل س نني ع  فاإ ا بلغ س  س نني أأد   

 ـت ال ـالة   فـاإ ا بلـغ سـ  ععـ  ببلغ ثالث عع س نة مع   

ك وجه أأبو  ل أأخذ بيد  وقال : قد أأدبتك و ل تك وأأناحتـس نة ا 

 من فتنتك يف ادل يا   و ذابك يف ال خرة      وأأعو  ابا
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وعن رسول هللا صت هللا  ليه وسـخ قـال ) الـودل سـ يد 

ســ بل ســ نني   وعبــد ســ بل ســ نني   ووانيــر ســ بل ســ نني   فــاإ  

ل فامعب  ت جنبـه   فقـد ر    م تفته  لإحدا وععنين   واإ

ــل ( روا  الفــربا  يف الأ  ــد وج ــذرت اإىل هللا ع ــذا أأ  وســال   ك

 يمثي يف مجمل الدوائد   أأخرجه اله 

للع ل بعلومنا   ولاسلبنا فوائـد فهومنـا   تعاىل قنا هللا وف 

وجنبنــا الــر ء يف العــخ والع ــل   واخلفــأأ والدلــل   فاإ ــه ويل  كل 

 والقادر  ليه   أ مني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


